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Rakvere Küttelaos hinnad sulavad!
*

*
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Töökuulutused

KANDILINE, HELE PUITBRIKETT 0,960t 140 €/alus 150,00 €/alus

TURBABRIKETT 110 €/alus

115,00 €/alus

KIVISÜSI 200 €/t 205,00 €/t

NB! Hinnad kehtivad kuni 31.03.16

Narva tn 17, RakvereE-R 8.30-17.30, L 9-14
Tel 32 51 101

www.algaveod.ee
„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“ ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

Nüüd ka 6 kohaline!

HELISTA

1300
tel. 515 0068

tasuta

2

Kuulutaja reede, 26. veebruar 2016

Arvamus/uudised

Olin just oma kohvilähkri ning kiluvõileivad laiali laotanud
ning nautisin telerist Eesti Vabariigi sünnipäevaparaadi. Patt
tunnistada, aga tänapäevainimesele kohaselt käis teine silm
korraks ka nutiseadmes mulle tulevad sinna samad meilid
mis tööarvutissegi ja umbes-täpselt samal ajal, kui Eesti kaitseväe ülemjuhataja Riho Terras kõnet pidas, laekus e-kiri, kus
teavitati ühe Vene propagandakanali Eesti haru avamisest.
Ma kohe ausalt vihastusin. Mis nad siis tulevad minu privaattsooni oma propagandaga vehkima! Minu riigi sünnipäeval
veel pealekauba.
Aga uudishimust lugesin teksti siiski läbi. Irvitasin omaette
nende püüdlikkuse üle: eesti keele tunnis saanuks selle teate
koostaja vähemalt ..viis miinuse", aga ometi oli aru saada, et seda ei koostanud eesti keelt emakeelenakõnelev inimene.
Tegu oli end rahvusvaheliseks teabeagentuuriks ja raadioks nimetava infokanaliga Sputnik. Pressiteates kinnitati, et neil on
Tallinnas peakorter, kus töötavad professionaalsed ajakirjanikud ja toimetajad. "Sputnik on kaasaegne massimeediavahend,
mis erineb teistest eelkõige maailma mõistmise, teemade valiku ja vaatenurga poolest," olid kirjas peatoimetaja Margarita
Simonjani sõnad. Oma motoks ütlesid nad lause "Räägime seda, millest teised vaikivad”.
Kahtlane, et seesinane kanal Eestist endale rohke kasutajaskonna leiab. Ullikeste ja vandenõuteoreetikute jaoks on internetimaailmas tuhandeid võimalusi, vaevalt et üks lisaväljund
neile midagi juurde annab. Kes tahab uskuda, see usub nagunii.
Miks ma aga sellest kõigest üldse kirjutama hakkasin?
Nimelt tahtsin neljapäeval oma kolleegidele sellise totruse olemasolust rääkida. Just ajastatuse valguses teatavad oma toimetuse avamisest just sel hetkel, kui Eesti Vabariik peab oma
-

-

-

Parem varblane peos
Üksi elavad vanaduspensio-

närid

teiste elanikerühmadega võrreldes suuremas
vaesuses ja vaesusriskis. Enaon

masti jääb üksikute pensio-

näride igakuine sissetulek
300 kuni 400 euro vahele. Antud summast peab jaguma nii
eluasemekuludeks kui esmaravimiteks,
kui
kõigeks
muukski. Veereta iga veeringut näppude vahel nii hoolikalt kui tahes, aga kui tekib

ju.

Konkreetselt ja keerutamata:
2017. aasta sügisel on lootus
täiendavale 115 eurole neil

üksi elavatel vanaduspensionäridel, kelle pension jääb
aasta aprillist septembrini alla 416 euro. Tõsi,

see number võib mõni euro
siia-sinna muutuda, sest pä-

ris täpseid

arve

ei

veel võtta. Toetust

hetkel

on kavas

ole

aastal,ent

mõni ootamatu vajadus, pole

korrigeerida

raha kusagilt võtta. Kasvõi
siis, kui toanurgas peaks teler,
too truu kaaslane, üles ütlema.

eelmisest väiksemaks minna
see ei tohi.
Töine

igal

tulu ei takista

sotTilk mett tõrvapotil siaaltoetusi)
toetuse
Tegelike ja ärevas ajas ehk määramisel arvesse ei võeta.
ülemõeldudki murede tõrRiik tahab igati soodustada

tema töötasu

(nagu ka
uue

vapotti tahaksin poetada tilgakese mett. Nimelt on kavas

hakata maksma üksi elavale

vanaduspensionieas pensionärile kord aastas ühekordset
toetust. Seda ei saaks küll
kõik üksikud pensionärid,
sest pensione on erisuguseid

Oma suureks üllatuseks ma oma tööarvutist seda meili ei leidnud. Nagu kits oleks sabaga löönud!
Tublid Eesti küberkaitsjad või kes iganes selle taga seisavad!
Sellised jamad tulebki ära kustutada. Ega asjata nimetata propaganda levitamist sõjaks ja kui juba sõda, siis on kõik vahendid lubatud.
Äripäeva ja ERRi portaali usinad vaivetoimetajad jõudsid pressiteate siiski üles korjata ja sellest nupukese treida. Miks nad
seda tegid, teavad nad ise paremini.
Üks seik jäi sünnipäeva uudistetulvas veel silma. Eks iga üks
tehku oma järeldus.
Raepress on Tallinna linnavalitsuse ametlik infokanal. Tööpäevadel suudavad Raepressi usinad töömesilased toota paarkümmend pressiteadet kui mitte rohkem, nädalavahetustel vähem.
Kolmapäev ehk vabariigi aastapäev paistis neil vaba päev olevat: Tallinnas toimunukohta aga sünnipäeva tähistamise raskuskese oli ju seal ei ilmunudkriimu ridagi. Terve päeva jooksul tuli Raepressist vaid üks pressiteade, mille pealkirjaks „Narvas tantsiti täna kaerajaani". Tore teada, aga mis on ühist Tal-

jakuhugi tuleb tõmmata piir.
Hinnanguliselt
puudutab

-

on

tööl,

jooksva

tarbekaupadeks. nii söögiks

sünnipäevaparaadi.

-

vaid ka neid,piiri.
kes
pealpool
Ja neid „piiri
peal kõndijaid"
päris pallavde pisut

Vene propagandistid testisid Eesti valvsust

käibsiKui pensioär

JUHTKIRI

plaanitav

pensionäritoetus

86000 inimest ehk ligi kaheksat protsenti Eesti elanikest,
kelle (neto)pension on väiksem arvestusliku elatusmiinimumi kahekordsest määrast.
Elatusmiinimum
võetakse

ar-

seetõttu, et see selgub
aluseksoperatiivsemalt
kõige
ja

ka eakate töölkäimist, samuti
osaajaga töötamist.Lisaks

pensionieas

on

töine tulu küllalt

napp: rohkem
jääb

kui

pooltel

seekuus

juhtudel

alla

euro. Mõneti mõjutab setõsiasi, et üksikute pensionäride seas on rohkem naisi
300

da

üldiselt teenivad meil igas
eas naised meestest vähem.
Uue toetuse määramine

ja

peaks

hakkama toimuma sot-

siaalkindlustusameti kaudu

alusel.

jarahvastikuregistri
Üksainus kord ehk esimesel

aastal tuleb üksikul pensionäril esitada ametile ka
allkirjaga

ga. Selle kahekordne määr

Selle

tänu infosüsteemile hõlpsamalt.
Pensionäritoetust
makstakse kalendriaasta eest,
kusjuures arvestust peetakse

kinnitatud taotlus.

elavaid vanemaealisi inimesi.

1242

1. aprillist 30. septembrini.

Kiirematelt taotluse esitajatel
on toetust oodata alates oktoobrist.

Elukaart pidi
Olen aastaid seisnud laste ja

lastega perede vaesuse vähendamise ning parema eluolu eest. Viimasel ajal astutud
sammude tulemusena on
olukord üksjagu paranenud.

Kui lastega perede netosissetulek oli viimastel andmetel
450 eurot leibkonnaliikme
kohta kuus, siis kõige kitsamalt ehk 389 euroga peavad

läbi ajama 65-aastased ja vanemad üksikud inimesed.
On viimane aeg anda kasvõi
näpuotsaga toetust neile, kes
on

jõudnud elukaare

teise

poolde. Leppisime läinud kevadel valitsusliitu moodustades kokku, et see teema peab
olema kirjas ka võimuleppe
sotsiaalkaitset

on

muudatused nii sotsiaalhoolekande seaduses kui
vad

peagi

TE323)
TAKSOBUSS 8
KOHTA JA
KAUBATAKSO
Püsiklientidele
hinnasoodustus

10%
TEL
322 4238
506 3100

puudutavas

osas. Üksi elavate pensionäride toimetulekut parandav
esialgne toetusskeem sai valitsuselt heakskiidu mullu suvel. Tänaseks on selle kallal
põhjust
loota,
tehtud,
kõvasti
tööd
et vajalikud
mistõttu
pensio-

oma nikindlustuse seaduses

sammu rakendamine
toob kaasa ametnike töökulu
peaks aitama mitte üksnes kasvu, mis on aga suuresti
allpool suhtelise vaesuse piiri ühekordne. Edaspidi läheb
vestab ka kulutuste taseme-

LÜHINUMBER

seadusliku

saa-

jõu.

Heljo Pikhof
Riigikogu õiguskomisjoni
esimees, SDE

Väljaandja:

AveC Kirjastu se OÜ
Tobia kü la, Rakvere vald
Te lefo n 322 5090
to im etus@kuulutaja .ee
rekla am @kuuluta ja.e e
www.kuulu ta ja.ee
Pe ato ime taja
Katrin Kivi 322 5090
ka trin .kivi@kuulutaja .ee

-

linna linnameedial ja Narva kaerajaanil?

Aivar Ojaperv

Ko I i a uto Ra kve r es
Tel: 64

□

PTUS
CARGO

y e-kiri: info@koliauto.ee
Tagaluuktõstukiga furgoonauto
Ebavajaliku äravedu
Klaverid ja seifid
Kaubavedu, kolimine Eestis ja mujal
Ladustamine ja tollivormistused

Rakvere linnavolikogu 17. veebruari
2016.a otsusega nr 20 on algatatud
ametliku kohanime määramine
perspektiivsele liikluspinnale,

mis ühendab Vabriku tänavat
C.R. Jakobsoni tänavaga ja algatatud Vilepilli tänaval

VAALA ühissõidukipeatuse nime muutmine.

Te gevtoim e taja
Aivar Ojap er v 322 5092
aivar@kuuluta ja .e e

Tamsalus toimus aastapäevamatk
Matkajaid oli tänavu palju.
,.Kirjas on 241 inimest, aga

listemajas, seal pakuti suppi.
Ja teine Porkuni grillbaaris,

Vahepeatustes pakuti matka-

osalejaid oli tegelikult roh-

kus sai teed.“

sellidele sooja suppi ja teed.

kem. Osa jäi kirja panemata/ 1 Matkajaid oli igas vanuses.

Tänavu osales Tamsalu aastapäevamatkal üle 240 inimese.
Vabariigi

aastapäeva

matka

korraldamine on
saanud
Tamsalu vallas tavaks. „See
traditsioon on meil ikka väga

pikalt juba olnud. Arvata
võib, et see jääb ka kestma,
sest inimestele väga meel-

dib/ 1 rääkis Tamsalu

Spordikompleksi juhtaja Krista Lepik.

Müügiko n sultan t
Ka iri Kre is

322 5093
kairi.kreis@kuulu ta ja.ee

sõnas Lepik.

Suurem osa sammus lisava-

Matka õnnestumisel mängis
olulist rolli ilus talveilm. „Ilm
mõjutab muidugi väga. Sel
aastal olid meil nii superra-

rustuseta, aga oli ka neid, kel

Kujun dus

Soome kelk ühes või suusad
all. Pisemaid osalejaid veeti
kelguga ning nii mõnelgi

Re nee Ko it
rekla am @kuuluta ja .e e

jad.“ rõõmustas spordikomp-

matkajal oli ka koer jalutus-

leksi juhataja.
Avatud oli kaks peatuspunkti.
..Vahepeatused olid huvitavad. Üks oli Laululinnu küla-

käigule kaasa võetud.
Liisi Kanna

Külje n dus
Marimai Kesküla
Ka iri Kreis
ku ulutu s@kuu lu ta ja.ee

Kuulutaja ilm ub ree de ti.
Trükk: Prin tall AS

Trükiarv 15 500
To im etus avatud

E-R 9.00-17.00
Kuu lu tu si sa ab to im etusse
ed asta da ka telefon il 322
5093 või e-po stiga
ku ulutu s@ku ulutaja .ee.
Kuu lu tu se eest on võim a
lik tasud a p a n ga üleka n
d ega . Kuulutus ilmub reed eses leh es, ku i ülekanne
on jõu d nu d Kuuluta ja
p an ga arvele h iljem alt
n eljap äeva l kella 11ks.
-

-

Ettepanekud tänava nime ja ühissõidukipeatuse nime
kohta esitada 08. aprilliks 2016.a Rakvere
linnavalitsuse aadressil Lai tn 20, 44308, Rakvere või
linnava litsust® ra kvere.ee.

Kuulutaja to im etus ei
vastuta kuulutuse sisu eest.

Kuulutaja reede, 26. veebruar 2016

21. veebruaril kell 15.33
teatati Häirekeskusele liiklusõnnetusest Tapa vallas
Räsna külas, kus sõiduauto
oli teelt välja sõitnud ja au-

to oli katusel. Päästjad aitasid auto teele tagasi,
meedikud vaatasid autos
peal.
viibinud inimese üle koha-

KALLALETUNG
MEHELE
20. veebruaril tungiti Tapal
Ambla maanteel asuvas
eramus kallale 39aastasele
mehele. Politseile on teo
võimalik toimepanija teada.

VARGUS
20. veebruaril teatati, et
Lehtses Rohu tänaval murti sisse eramu kõrvalhoonesse ja varastati ketassaag
ning puidutööpink. Kahju
on 520 eurot.

LUMI ANDIS PÄÄSTJATELE TÖÖD

ARNO hakkab lapsi koolidesse jagama
Rakveres sügisel esimesse
klassi minevatele lastele
valib kooli arvutiprogramm ARNO, mille Rakvere linnavalitsus hiljuti
kasutusele võttis. Põhjendatud olukordadel võtab
programm arvesse ka lastevanemate erisoovid.

ning ka 23.
veebruari öösel käisid
päästjad kokku 7 väljakutsel, kus sõiduteele olid langenud puud. Päästjad koristasid lume raskuse alla
murdunud puud kiiresti,
liiklus sai takistusteta edasi
toimida.
PÕLES MAHAJÄETUD

MAJA

21. veebruaril kella 3.01
kutsuti päästjad kustutama Tapal Eha tänaval põlevat kasutusel mitteolevat
ühekordset 10x15 meetri
suurust maja. Päästjad likvideerisid tulekahju kella
5.1 Oks. Inimesed vigastada
ei saanud.

..Linnavalitsus

hakkas

Kus on Sinu
reklaam?
Võimalus on siin:

haldussüsteemiga,

ka

dusele

soovivad

Sageli

lastevane-

perekonna
mad, etkus
väiksem
koolis,
vanem vend
või
võsu

õde

hakkaks

juba

ees

käima

on.

samas

„ARNO

võimaldab sellise soovi sisestada," kinnitas Kairit Pihlak.

ise üle,

kas põhjendus on õigustatud,
ja arvestab sellega.Samuti

on

vanemal võimalik taotleda
kooli muutmist siis, kui ta
mingil põhjusel

lapse

lihtsalt tahab

teise kooli panna, aga

sellisel

juhul

arvestatakse

vaid siis, kui selle konk-

reetse kooli esimeses klassis

onveel

vabu kohti. Järjekorra

RAKVERE

Laada 14, tel 5883 8812

KURESSAARE

Turu 4, tel 518 0599

TALLINN Toompuiestee

39c, tel 5693 7333

lisaks saad meie tegemistest ja
toimetamisest teavet Facebookist

facebook.com/riidekunn
kodulehelt

www.riidekunn.ee

ning võid julgelt helistada 5693 7333
või meiiida

silva@riidekunn.ee

põhikool ja güm-

pida-tegutseda

ja juriidiliselt

samas

õp-

majas

n-ö ühes kehas.

Ühtlasitähendab

see, et

näiteks Rakvere

Reaalgüm-

sama kooli

gümnaasiu-

naasiumis põhikooli lõpetanud laps ei saa enam mingit

eelist

miossa astumisel, vaid vastu-

võtt toimub üldistel alustel.

..Linna kui koolipidaja
see, et igast meie
eesmärk
on

nitsipaalkoolides 24-25 last.

koolist oleks võimalik kan-

kõigisse järgmiseastme

Eragümnaasiumis ja Vanalin-

Kõik kolm kooli head
Mullu tekkis esimese klassi
laste koolidesse jagamisel

na koolis.

väike

Registri põhjal elab Rakveres
kooli minevaid lapsi pisut üle
200.
N-ö
tavaklasside
suuruseks planeeritakse mu-

mõned vanemad ei tahtnud
kuidagi nõustuda, et nende
lapsele ei jätkunud soovitud
koolis kohta. Abilinnapea Pi-

aluseks on sel juhul aeg kes
esitas avalduse varem, sellel
on eelis."
Soovist muuta süsteemi poolt

naasiumis ja üks põhikoolis,
lisaks klass või klassid erivajadustega lastele. Esimene
klass avatakse ka Rakvere

pakutud

-

peab

kooli

teada

andma lapsevanem ise, kasutades selleks ARNO e-keskkonda. Avaldusi saab esitada
alates tulemuste avaldamisest 15. märtsil kuni 29. märt-

sini. „Kui kõigele vaatamata
tekib vaidlus, siis lahendab
selle linnavalitsuse komisjon," lisas Kairit Pihlak.
linnas,
vanemad,
Rakvere
Nende
laste
kuidei kes
kelle
registrijärgne
elukoht
asu

soovivad oma

lapse

pannasi-

iski Rakvere munitsipaalkooli
esimesse klassi, saavad aval-

dusi esitada alates 25.

april-

list.

Kui registris olev

laps ei soovi
põhjuselRakvere koo-

mingil

lis käima hakata
jaspool

kooli või

koht

-

astub väl-

Rakveret olevasse

on

tema

mujal

tegelik

elu-

siis võiks

va-

nem sellest linnavalitsust
-

,

teavitada sellel aastal 12.

märtsini. Ka seda saab teha

ARNOs.
munitsipaalkoolides
avatakse 2016. aasta sügisel 7

Rakvere

esimest klassi

-

gümnaasiumis,

Riidekunn

Meie

on

naasium eraldatud, kuigi
nimetatud astmed võivad

pikkuse. See ei ole n-ö tuim

Arvestab erisoove

et

so-

Lisaks tuleb mainida asjaolu,
et vastavalt gümnaasiumisea-

muuhulgas valib esimesse
klassi minevale lapsele kooli,
võttes aluseks rahvastikuregistrijärgse elukoha ja koolitee

trisse kantud tulevasedkoolijütsid. ..Tulemused avalikustatakse 15. märtsil," lisas
abilinnapea Pihlak. „Haldusprogrammiga saab aga iga
soovija tutvuda juba alates 1.
märtsist aadressil http://piksel.ee/arno/rakvere.

saaksid õppida neile

bilikus keskkonnas. Koolide
vahel on väga tugev koostöö/ 1

mis

selleks päevaks elanike regis-

koolides. Rõhku paneme

erivajadusega lastele,

nad

ka-

jagamine linnaosade vahel,
vaid programm arvestab tervikpilti
laste koolitee pikkust, konkreetses piirkonnas
elavate laste arvu ja ka muid
tegureid."
Käsk ARNOle tööle hakata
antakse Rakveres 10. märtsilsüsteem võtab arvesse just

on

gis

hariduse infosüsteemi ARNO,“ rääkis abilinnapea Kairit Pihlak. „Tegemist on paljude võimalustega

soovi

reklaam@kuulutaja.ee
32 25 090

sus

ta. „Meil suurepärased
spetsialistid ja tugiisikud kõi-

sutama

..Programm kontrollib

Kuulutaja

tasemega/
rõhutada,
võrdselt
hea
et kõik
kolm 1 Raklauvere
munitsipaalkooli
on

Aivar Ojaperv

-

22.veebruaril

hlak loodab, et sellised asjad
enam ei kordu, sest reeglid on
üheselt
paigas. ,.Tahan

kolm reaal-

kolm güm-

tormike veeklaasis

-

dideerida ja sisse pääseda

koolidesse/ 1 sõnastas Rakvere

suuna linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Vilja Messer.
hariduspoliitika

MEELESPEA LASTEVANEMALE
Haridusteenuste e-keskkond ARNO
valib igale Rakvere sügisel kooli minevale lapsele kooli, võttes aluseks rahvastikuregistri 10. märtsi seisu. Tulemused avalikustatakse internetis
aadre sil http://piksel.ee/arno/rakvere 15. märtsil kell 12. Vanem saab keskkonda siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalinkide abil.
Kui laps ei soovi astuda Rakvere kooli,
peaks vanem sellest linnavalitsust
teavitama hiljemalt 12. märtsiks.
Kui vanem ei ole süsteemi poolt
määratud kooliga nõus, teavitab ta
sellest linnavalitsust kuni 29. märtsini
hiksisestades
ol
e-keskkonna ARNO kaudu, põmuutmist
saab taotleda järgmistel põhjustel:

s

Elukohajärgse

MUST KROONIKA
AVARII RÄSNA KÜLAS

3

Uudised

põhjenduse.
ka
sinna

sama pere laps õpib teises koolis; ühis-

transpordi kasutamise vajadus-võimalus kooli jõudmiseks on otstarbekam
kui elukohajärgsesse kooli jalgsi liikumine; muud põhjused, mille toob vanem ise välja.
Rakvere linnavalitsus lahendab kooli
muutmise taotlused ja esitab õpilaste
nimekirjad 25. aprilliks.
Pärast nimetatud kuupäeva saavad
avaldusi esitada lastevanemad väljastpoolt Rakverest. Samuti saavad kooli
vahetada veel Rakvere lapsed, kui
soovitud koolis on vabu kohti. Infot
selle kohta saab e-keskkonnast ARNO.
Lisateavet saab Rakvere linnavalitsuse
telefonil 322 2336, vilja.messer@rakvere.ee.

Mittestandardsed riided

REKLAAMTEKST

Kui„Harju keskmist"mõõtu inimesel pole

Tallinnas asub Riidekunni suurte meeste pood Balti jaama

tavaliselt riiete muretsemisega probleemi

läheduses, otse Balti jaama trammipeatuse ja Harjumaa Liinide

ning rahakoti priskuse järgi võib soetada uhkemaid või vähem

bussipeatuste vahel seisvas paviljonide reas. Kes GPS-i kasutab

uhkeid rõivatükke, siis mehed, kes suuremal määral pikkusesse

ja selle abil poodi otsib, siis leiab poe aadressi Toompuiestee

või laiusesse kasvanud, näevad sobivate riiete muretsemisega

39c järgi. Püsikundede jaoks on kliendikaart, millega klient

vaeva ja valu. Suuremaid riideid poodides sageli lihtsalt pole.

saab osa igakuistest soodustustest ja osaleb tarbijamängudes.

Siinkohal tulebki appi RIIDEKUNN OÜ. Tallinnas, Rakveres ja

Hinnaklassilt on RIIDEKUNNI kaup eelkõige kokkuhoidvale

Kuressaares asuvates kauplustes pannakse suured mehed

tarbijale, aga esindatud on ka trendikamad kaubamärgid.

(Saaremaal ka naised) pealaest jalatallani riidesse, alustades

Igal juhul on poodide eesmärk üks: suur mees peab endale

aluspükstest ja lõpetadesjopedega. Jalanõud (kuni nr 50),

riided selga saama!

teksad (ümbermõõduga kuni 1 94 cm), viigipüksid ja pintsakud,
särgid ja palju muud kuuluvad samuti kaubavalikusse.

Oie Sa pikk või oie Sa lai

Riidekunnis end röivile said!

4
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PPA ja KOVi juhid lahkasid turvalisuse probleeme
OMAVALITSUSJUHTIDEL POLE
TURVALISUSEGA KODUVALLAS
SUURI PROBLEEME
Ida prefekt Vallo Koppel küsis omavalitsusjuhtidelt:
„Mis on omavalitsuste kõige suurem turvalisuse probleem?”

Vihula vallavanem Annes Naan vastas, et nende probleem seisneb tühjades suvilates ja mitmekordses suvises rahvaarvus. Kui prefekt küsis, mida saaks ära teha,

Lääne-Virumaa omavalitsusjuhid kogunesid möödunud reedel PPA Rakvere politseijaoskonda, kus
toimus kohtumine Politseija Piirivalveameti Ida prefektuuri ning Päästeameti
Ida päästekeskuse juhtkonnaga.
Ülle Kask

vastas Naan; „Paneme näiteks Võsule turvakaamerad.

Pätid, nõndanimetatud kaskadöörid, tulevad meile
väljastpoolt. Kui suvel midagi juhtub, siis ikka jaanipäeval. Vargusi pannakse aga kõige rohkem toime sü-

Politsei-

gistormide ajal.”

kokkuvõtte

Kadrina vallavanem Erich Petrovits teavitas, et Kadrinal läheb hästi. „01eme panustanud abipolitseinikesse, käime patrullidega ka Tapal. Külades on aktiivseid
inimesi ja üks naisterahvas ongi peaaegu abipolitseinik. Kaameratega on nii, et meil on kuni 10 kaamerat
väljas ja 8 pilti jookseb serverisse. Inimesed aga kurTapa erikoodavad,
„etendused“
et meil ja
käivad
lähedusega
palju
rattavargusi. Tahetakse,
et
saaks politseinikuga silmast silmarääkida, mitte et ta

„Kui küsida, mis nii hirmsasti

on

li

seoses

käiks kohal ainult üks kord

kuus.”
Rakvere vallavanem Aivar Aruja nentis,
on see,
jälle
uus, ei
kui konstaablid tihti vahetuvad. „Kui on
võõraga
teki
kontakti.”
et

on

halb

Uudeberg Tamsalust lausus, et ka nende valturvalisusega enam-vähem korras. „On üksikud

Toomas

las

kes annavad statistiliselt kehvi näitajaid juurde.”
Laekvere vallavanem Aarne Laas sõnas, et nende vallas väga palju probleeme pole. „Mingid noored annavad
oma vägivallatsemistega.”
pered,

tooni

vallavanem Indrek Kesküla rääkis alevi
turvalisusest. „Kui mõni auto ringi kihutab, helistatakse 1 ja patrull jõuab Rakverest alles 20 minutiga kohale. Kihutav auto on aga oma „kaheksate“ tegemise
juba lõpetanud. Ja Vao karikas on väga raske ära juua.”
Rakke vallavanem Andrus Blok sedastas, et
valVäike-Maarja
12

las on probleemiks öörahurikkumised ja alkohol. „Siis
pöördutakse vallavanema poole,” ütles ta. „Meil käib
nende

piirkonnapolitseinik kaks
andmas. Noorsoopolitseinik

korda aastas volikogus aru
käib kooli juures, seal on

probleemid kolme-nelja

väikese

rüblikuga.”

ja Piirivalveameti
Ida prefekt Vallo Koppel tegi
hullemaks
midagi

ta. „Kui

maa

2015.
on

eriti

pole
läinud, ütles

välja

tuua,”

vaatame Lääne-Viru-

„ketast“,

on

teod varavastased
ja

aastast.

pooled
-

kurikelmused

sõidukite ärandamised. Vä-

gasuuretüki „tordist” annavad liikluskuriteod, enamasti

arsee arv suu-

joobes juhtimine. Julgen

vata, et sel aastal

reneb.”
„Kui

kogu

Eestit vaadata, siis

oli möödunud
aastal eesotsas,” sedastas

Ida

prefektuur

prefekt. „Kõige
on

..tumedam”

Ida-Virumaal Vaivara vald,

kus tooni annavad sissemurdmised eramajadesse.

Mis ei tähenda seda, et kui
lähed,
Vaivarasse
Aasta märksõna
ononsul,,lähikohe
püksid
jalast
läinud.”

suhtevägivald“
„Lähisuhtevägivald“
„
oli

seda pole palju.

Teatage politseile, kui kuskil

sutamata hoonetega. Ta tõi

ja
Rakvereeelmisel
osakonna vanempnäite Kunda linnast, kus
kedagi pekstakse.
Kõige hulmärksõna
aastal

inihoojookelades Rakveres tema
turvaliteataritegevus tõuseks, on
reeriti
möödunud
aasta
nes. võttis samast majast
registPrefekti
sõnul
üle
ei
kurda.
valmatajätmine.”
plaate
ja küttis nendega, et
suse
..Tahan
sul
Lääne-Viru
maakonnas
lajuhtidele südamele
vägivalla
panna, „Kolmandana jäi kõlama, et
väljasooja saada. ..Lõpuks pani ta
lähisuhte
et mõelge selle peale, kui tähuurimisorganid on salapäramaja põlema ja kustutades
päeva
kutset, mis
ja
midagi
räägi,”
jätkas
tis
inimene
on
vallas
sotsiaalsed
ei
sattus päästja ohtu,” sõnas
1,6
„See
kohta
kutset.
täHolzmann. ..Ohtlikud on ka
henda, et on rohkem peksma
ja lastekaitsetöötaja. Olen Merilo. ..Räägime ikka. Ja ajaistuvad kohtus
lahtised augud, kuhu lapsed
nendega kokku puutunud. kirjanikud
hakatud, vaid teatatakse rohKui erinev on ütles
nende taust. ning edastavad teavet tahvel- ta.
võivad sisse kukkuda. Kutsukem,”
Hinnake neid ja valige hästi! arvutitega. Me ei ole selline me kohalikke omavalitsusi
„Kui masu ajal läks isikuvasasutus, kes keeldub
Nemad on inimesed, kes teainfot koostööle,
et selliste hoonete
alla,
taste kuritegude
inivad vallas kõiki asju.
Kust tuandmast. Ikka anname.”
aknad-uksed
polnud,
sulgeda.”
mestel
raha
siis
nüüd
levad need lapsed, kes hakka„Meie eesmärk on olla kohal
vastupidi.” jätkas ta. „Eks
Päästeameti eesmärk on
enne õnnetust.” lausus Holznäis, kuidas majandusliku vad tegusid tegema? Kui näiolla kohal enne õnnetust
teks
ema
kui
peksab
ja
poeg
mann. „Me teame, mis oluolukorra
muutus
Ida-Virus
Ida
Ailar
selgub,
päästekeskuse
juht
lüüakse,
ema
maha
et
korras
inimesed elavad. On
kuritegevusele
mõjub.”
nüüd
kodusid,
kõik teadsid. Ma ei Sotsiaaltea. kui Holzmann rääkis, et Pääskus vajatakse
küttenäeksid,
omavalitsused
Ebaseaduslikust sisse- ja läabivajajaid rohkem
teamet
teeb
aastas
korra
või
kus
on
teab
ka.
mis
toimub
birändest rääkides võrdles
Koppel
peredes.” kaks tuleohutuskontrollreide. võtaksime selle süsteemselt
Eestit (positiivses
mõttes) Soomega, kus iga
Teiseks tõstis Meriloesile „78 kontrollitud eluruumist
probleemi kuritegudest teapooltel olid nõuded täitmata
päev tahavad paljud inimeja suitsuanduriga probleeme Eestis
piiri
pääseda.
kohta. ,,Mis me nensed
üle tamise
tiraha abivajajatele. Alati ei
ligemale
kuritegudest
polit20.” teavitas Holzdest
ikka
need lahendused kallid.
on ebaseaduslike sisserändamann. ..Trahvisummad on Ka 200 euroga saab küttekoljate
inimest aastas ja seile teatame?” esitas ta reväikesed,
Lääne-Virutegimeaga ettekirjutust.”
toorilise küsimuse. „Meis kõi- maal
de parandatud. Ostke ahju etgis on aga kodanikuvastutus. Holzmanni sõnul
Lääte plekk või klaas ja tehke
ne-Virumaal probleeme
suitsuandur korda!”
on

ka

aastal,”
rokurör Sirje
Merilo lausus, etrõhutas
lem. mida teha saame, et kumene elas mahajäetud
sel

Koppel.

601

teeb

ühe

ei

arv

on

mõelge

suur

palk,
peale.
selle
nende

on

kollete

aga

on.

et

remonti.

Meie

sõnum

-

töötaja

ette

arv

ja suunaksime ka projek-

ole

91

24

on

ka-

Ä«^al"Toi.uni5e põhitõed’
BodyJam

BodylntervaU

Latino Fn
BodyCombat

Tarva jalgpallurid kutsuvad hooajaeelsele esitlusele
Laupäeval, 27. veebruaril al-

mis vastama pressi ja rahva

gusega kell 12 toimub Rakvere Põhjakeskuse Sportlandis
Rakvere JK Tarva jalgpallimeeskonna esitlus, kes nädal
hiljem teeb teatavasti debüüdiEesti meistriliigas.

küsimustele, huvilised saavad

Esitlusel

näeb nii esindus-

enda lemmikmängijaga pilti

teha. Toimuvad loosimised ja
lauajalgpalliturniir, kus üles
astuvad neli paaristiimi
Sportlandis
meedia,
fännid,
klubi
müüginurk,
kustjasaab
osta ja
nii
-

sponsorid.
avatakse

algpalli

j

meeskonna mängijaid kui ka
klubi personali. Klubi kodumängude korraldaja Margus

Martin toimetab päevajuhina
ja tutvustab kõiki mängijaid.

Mängijad ja treenerid on vai-

RakvereMüüki

hooajakaardid

JK

tulevad
Tarva

varustust kui ka fän-

ninänni, sealhulgas

konna

sümboolikaga

mees-

salle.
Klubi esindajad on vihjanud,
et samal üritusel saavad allkirjad veel mõned mängijalepingud, kuid kellega konk-

reetselt käed lüüakse, seda
hoitakse veel saladuses.
Aivar Ojaperv
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Tark talitamine
vähendab tuleohtu

Vaatamata sel lele, et Pääs
teamet juhi b pidevalt ja
jätkuvalt tähelepanu küttekol letele, on vi i masel ajal
nendega seotud õnnetused
sagenenud näiteks aasta
alguses sai 11aastane poiss
gaasi boi ler i lekke tõttu
vi ngumür gituse ja hukkus.
Mida tasub õnnetuste ennetamiseks tähele panna ja
mida är a teha, sel lest r äägi b Rakver e küttesalongi
üks omani kke ni ng kor stnapühkij a Aivar Sekk (pi ldi l).
-

Vabariigi 98. sünnipäeval an-

dis vallavanem Alari Kirt kätte kaks teenetemärki. Suure
tunnustuse

..Organisatsiooni tegu" pälvis

ühing

jaks

Igasse korterisse saab

leb projekteerija ja pottsepp.

Keldris seda teatavasti suurel
hulgal hoida ei tohi, lisaks
võib sealne niiskus olla probleem, aga puukuure korter-

Tegelikult ei tohigi kortermaj-

majade juures pole. „Igale as-

ja keegi muu kui pottsepp jale on lahendus, näiteks võib
kütteseadmeid ehitada. Ning
selleks olla väike pelletikatel,
see ametimees peab kindlasti mille kütet saab osta jaokauolema kutsetunnistusega - pa ja ladustadakas või toas,“
vastavat infot saab kontrolli-

lausus Aivar Sekk.

da näiteks leheküljelt www.

Sissejuhatuses mainitud gaasiküte või -boiler võib samuti
ohtlik olla. Eriti kui boiler ja
selle ventilatsioon pole ette

saab

ära

nähtud mitte maja projektis,

vaid on lisatud hiljem. „On
juhtumeid, kus boiler on
ühendatud ventilatsioonilõõri,“ teadis Sekk. ..Endale ei
pruugi see midagi halba teha,
kuid samas võib see ventilatsioonilõõr avaneda ka teise
korterisse ja halbade juhuste
kokkulangemisel
jõuavad
gaasid sinna. Iga sellise sead-

me paigaldamisel tuleb kaasata spetsialist! Ka kasutatakse gaasiseadmete ventileerimisel vale kujuga korstnaid,
ei arvestata rohket tekkivat

kondensvett jne.“

tehtud kiiremini.

Isegi ühe päevaga." Oma tarkus ei
ehitatud pruugi parim olla
Kortermajadesse
küttekehad võivad olla veel Juba mõnda aega nõuab
laiemgi probleem kui suits ja Päästeamet küttekoldega maventilatsioon. Näiteks: kus la-

ja- ja korteriomanikelt korst-

dustatakse

napühkimise akti. Kuidas see

küttematerjali?

Tamm.
Reigo Tamm esitati esimest
korda aasta tegija kandidaadiks juba 2007. aastal. „Ma ei

kolmekümne

tuks ja nõuetepäraseks?

tatsiooni koostamine võib
võtta aega mõnest nädalast
mõne kuuni; töö ise, olenevalt muidugi lahendusest,

mallik.

nõue omaks on võetud?
Väga hästi pole, ikka leidub
inimesi, kes otsivad võimalusi. kuidas sellest pääseda. 11

kurvastas Sekk. ,.Päris jabu-

raid põhjendusi ja lugusid on
välja mõeldud: küll väidetakse Päästeametile, et korstnapühkija keeldus akti andmast
jne. 11

,.Tuleb lähtuda seadusest,
mitte mõtteviisist, et kui 15
aastat sai ilma aktita oldud,
siis kuidas nüüd enam ei
saa, 11 jätkas ta. ..Saage aru; see
kõik on teie endi elu ja tervise
huvides.11
Neile, kes alles uut maja ehitavad ja sinna küttekollet plaspetsialistidega.
neerivad,
..Esiteks;
soovitas
Sekk
kindkui
lasti
koostööd
teha
oma
ala

materjale ostate, küsige

lasti

müüjalt

kind-

nõu. Nõudke

sertifikaate. Rääkige, milleks

kasutate

isegi

korstnapitsi

ladumiseks ei kõlba iga tellis,

rääkimata korstnast endast.
Soojustusmaterjale kasutatakse valesti, viimistluse ja ligipääsudega pole asjad kor-

ras

jne.

Päästeameti kodule-

tegelikult väga palju
vajalikke
asjalikke dokumente, kus kogu info punkt
punkti haaval olemas. Tutvuhelt

leiab

ja

ge sellega

kasutage

ja

spetsialistide

ehitusel

abi.

töötajaga

osa-

Mini-Linda. Aasta tegi-

kategoorias

..Isiku tegu"

,,See oli nii suurepärane tunne. et ma isegi ei osanud mitte midagi öelda," kirjeldas ta.
Ave Pappe peab tööd ühtlasi
ka üheks oma meelistegevu-

seks; ..Kasutades ühe Läänoorsootöötaja
ne-Virumaa
sõnu. tegelikult
on töö minu
hobi
hobi
on
minu töö.“
ja
des. Saadud tiitlit peabta
suureks tunnustuseks. „See Aktusel jagati välja ka kaksväga suur üllatus ja väga kümmend tänukirja. Suure
suur tunnustus. See teeb väga tunnustuse osaliseks said mepalju head meelt ja rõõmu, 11 ditsiinitöötajad. Kümmekond
jagas Tamm aktusejärgseid tänukirja anti Tapa Haigla
emotsioone. Tamm tänas ka töötajaskonna teenekatele
kohalikke inimesi: „Ma tänan liikmetele.
Tapa kogukonda ja oma õpeTänu avaldati ka sportlastele
naljatlearvanud,
saan.'' sõnad
et ma
Tamm
nüüd
vana
mehena
Tapal
veel
preemia

oli

tajaid. kes on mulle loonud
ultraheli arst Reet Mitt. Tiitli parima kasvu- ja arengukesk-

termajja ehitatud ahi või kamin õnnestub muuta ohu-

neid teada. Projektdokumen-

a

-

„

Päästeamet nõuab nüüd sellistele küttesüsteemidele projekte ja kooskõlastusi. On see
üldse võimalik, kas iga kor-

sellega kompleksselt." mainis
Sekk. ..Probleeme ja nüansse
võib olla väga palju, eriväljaõppeta inimene ei pruugi

Foto: Liisi Kanna

said lausa kaks tublit kodanikku
Ave
noorsootööta]
Pappe ning ooperilaulja Reigo

õpilased autosõiduoskust ju-

ne."

ka meie tegeleme

said

ba ligi 25 aastat.
Aasta tegija 2015 auhinnad
jagunesid kolme kategooriaskategoorias sai
se. Elutöö"röntgenoloog
ja
tunnustuse

das hakkama saada. Ehitati
kõikvõimalikke küttesüsteeme ja kasutati võimalikke
ning võimatuid ventilatsioo-

-

osaliseks

Tunnustuse „Isiku tegu“ said Ave Pappe ja Reigo Tamm.

Helle Koitjärv ja Neeme KülHelle Koitjärv on staazhikas
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja. Ta on õpetajaametit
pidanud 66 aastat ning suurema osa sellest töötanud
Lehtse koolis. Neeme Külmallik juhib Tapa Autokooli
tegevust. Tema käe all omandavad ka Tapa Gümnaasiumi

manik pidi ise vaatama, kui-

tundjatelt

Vabariigi aastapäeval pidulik
aktus, mis on ühtlasi ka valla
tunnustamisürituseks. „Täna
on see päev, mil kombeks tä-

ja Heili Pihlak aktuse avasõ-

kult ehitatud küttekehad,"
rääkis Sekk. ,,Oh ju aeg, kui
paljudes kohtades kaugküte
välja lülitati ja iga korterio-

kutsekoda.ee."

Tapal on tavaks pidada Eesti

nadeks.

,,Üks suur probleem on kortermajadesse omaalgatusli-

Kui ahju korstnana kasutatakse näiteks ventilatsioonišahti, siis on see Seki kinnitusel ohtlik, kuid olukorda
saab tänapäevaste vahenditega muuta, paigaldades
vent-lõõri näiteks vastava
„suka“. ..Soovitan korteriomanikel kogu töö tellida asja-

ja, neli aasta tegija tiitlit ning

kaks teenetemärki.

nada oma tublimaid ja silma-

Aivar Ojaperv

,,Kõik on võimalik, aga iga

Tapa valla kodanikele jagati
välja kakskümmend tänukir-

paistvamaid kodanikke," lausus Tapa Kuituurikoja juhata-

–

objekt tuleb eraldi üle vaadata," vastas Sekk. ,.Kaasata tu-

Tapal tunnustati tegijaid

konna.
11
Ave Pappe oli saadud tunnustuse

esialgu

üle

lausa sõnatu.

ning kultuuri valdkonna esindajatele. Teiste hulgas said tä-

nukirjad etluskonkursi ,.Ellen
Niiduga Midrimaal" eestvedajad.
Liisi Kanna
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HINNAD RAKVERE TURUL

Korteriühistute suurfoorum „Korteriühistutre nove rimiskevad Viruma l"

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 -16.00
Seisuga 18. veebruar 2016
Nimetus
Kogus Hind Kõrgeim
alates
hind

Kartul

0,36

0,40

Lugeja küsib: Meie ettevõtte
Eesti Korteriühistute

maal renoveerinud

Liit korraldab
5
veebruaril algusega

ning oskavad esile
tuua
asjaolusid,

kell 10 Rakveres Tar-

millega

ga Maja suures saalis

vestada.

ehitajal silma peal

Mugulsibul

kg
kg

Till

kg

1,20
12,00

Petersell

kg

8,00

Virumaa

Roheline sibul

kg

5,00

ühistute foorumi.
Virumaa
korteri-

hoida, sellest räägivad ehitusjäreleval-

punt

1,00

ühistud on viimaste

ve spetsialistid.

Vä rs k e k ur k
(p.pikk salati)

kg

3,00

aastate investeeringutega muutnud nii

Räägime ka reno-

Tomat (kirss)

kg

3,50

tavatest

Hapukapsas

kg

1,00

Kapsas
Porgand

kg

0,35

kg
kg

0,80

Rakvere kui Virumaa
linnade ja asulate
pilti
värvilisemaks
kaunimaks.
ning
Küttearved on renoveeritud majades läinud kordades väiksemaks. Keskmine

Redis

Kaalikas
Peet

kg

Küüslauk

kg
kg

Õunad

Kuivatatud õunad
Aeduba

kg

Hapukurk

kg
kg

0,80
0,80

8,00
1,30
8,00

Metspähklid

kg

3,00
4,00

Kreeka pähklid

kg

K a n a muna d

10tk

4,00

(kodused)
Pä e va li l l e s e e m

kg

ned lindudele
Kõrvitsasalat

-

0,5l

1,20

1,50

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

tuleks

arKuidas

veerimisel

Foto: http://www.revingrupp.eu/

kasuta-

materjalidest. Peatume sellel, et maja kordategemise eesmärk on
anda hoonele ener-

parim ehitaja?Kust leida järe-

giatõhus sisu ja kaunis välikuid esmatähis on ela-

põhitöö, st tootmine toimub

ruumis, kus on suur müra.
Olen tööandjana töötajatele
väljastanud müra kaitseks
kõrvaklapid, kuid töötajad ei
taha neid kanda ja töötavad

ilma kõrvaklappideta. Kas
ma saan tööandjana sunditöötajad

da

kõrvaklappe

kandma?
Tööinspektsiooni

Vastab

töökeskkonna
konsultant
Mari-Liis Ivask

Tööandja ülesanne on tagada, et inimesed saaksid teha
tööd ohutult ja nii, et nende
tervis ei saaks kahjustada.

levalve? Eesti Korteriühistute

mus,

Liidu Virumaa suurfoorumil
saab just nendele küsimuste-

nike tervis ja hea sisekliima.

selt keskmiselt 40-60 prot-

le vastuseid.

latsioonitöid teinud ettevõt-

senti, kohati isegi rohkem.
Majad on soojad ja ilusad, kulutavad vähe energiat ja ka
elanike rahulolu on tuntav.
Mitmed korteriühistud on
just sellel kevadel tegemas ettevalmistusi,
kasutamaks

Eesti

jad, kes annavad nõu, kuidas
Kredexi
seatud eesmärke

rimat tulemust vaid siis, kui

nõuetekohaselt

Kui ettevõtte töökeskkonnas

nud ühistute tagaside koha-

1,50
1,00

korteri-

küttekulude kokkuhoid on ol-

2,50

JURIST
ANNAB NÕU

Kredexi

soodusmeetmeid

tervikrenoveerimise.

maja

Kredexi abil on võimalik saa-

da maja terviklikuks renoveerimiseks toetust kuni 40 protsenti.

Kuidas aga toetust taotleda ja
milliseid vigu taotluse esita-

misel vältida ning kas toetusraha jagub kõigile? Milline
projekt teha? Milliseid mater-

jale kasutada? Kuidas valida

Korteriühistute Liidu

hinnangul prognoosime sel-

leks kevadeks korteriühistute
aktiivsuse järsku tõusu renoveerimisel, kus liidule teadaolevalt on väga paljud majad
oma ettevalmistustega lõpusirgel ja paljud juba Kredexisse taotlusi sisse andmas.
Seetõttu olemegi selleaastasel
Virumaa foorumil keskendunud reaalsele praktikale. Käime ekspertide abiga läbi korteriühistute tervikrenoveerimisprotsessi kõik etapid, alates projekteerimisest ja projektijuhtimisest.
Sõna saavad ehitusettevõtjad,
kes on mitmeid maju Viru-

Sõna saavad ühistutes venti-

täita. Aruta-

me ka elektripaigaldiste korrashoiu üle ning saame targe-

maks materjalitootjate ja
pankade praktiliste nõuannete abil.

Foorumile saab registreerida
e-postil ekyl@ekyl.ee või tele-

fonil 6275740 ning jälgida
jooksvat infot kodulehel
www.ekyl.ee.

Ka kõige paremad regulatsioonid saavad aga tuua paneid ka

töötajad

onohuteguriks

järgivad.

tervistkah-

justav müra. peab tööandja
märkima müra piirkonnad,
kuulmiskaitse

väljastama

hendid

ning nõudma,

töötajad

vaet

neid ka kannaksid.

Isikukaitsevahendite kasutamise reeglid on
olusama

lised kui kõik muud töökor-

ralduslikud küsimused.
Kui

Andres

Jaadla

Eesti Korteriühistute Liidu
juhatuse esimees

tööandja

on

isikukaitse-

vahendite kasutamise reeg-

määranud, kuid
ei järgi neid, peab

selgelt

lid

töötaja

tööandjajuhtima töötaja

tä-

helepanu konkreetsele rik-

kumisele. Kui
na

töötaja

ei

on

kus nende kandmine

Lääne-Virumaa

kan-

kõrvaklappe tööruumis,

ko-

hustuslik,
kohta
töötajale
ning
tuleb
teha
selle
kontrollida,
edaspidi
et märkus
ta

kõrvaklappe ka kasutab. Lisaks tuleks uurida põhju-

TOOMESS

seid,
miks töötajad
isiku
Mõnikord
eiei pruugi
väl- kaitsevahendit
taha
kanda.

jastatud

isikukaitsevahend

Rakvere Spordikeskus

sobida kas konkreetsele töö-

Kastani 12, Rakvere

keskkonda. Näiteks

17.03.2016

tajale

või konkreetsesse töökõrge-

ma temperatuuriga keskkonnas on mõistlik kasuta-

11-15

da kõrvaklappide

kõrvatroppe.

asemel

Sellises olu-

korras tulebleida võimalus

vahetada isikukaitsevahend
sobivama variandi vastu.
Müra

sest

oluline terviserisk,
tugev müra [alates 85
on

võibpõhjustada
kuulmiskahjustust. KuuldB(A)]

i

miskahjustus

vaid

3L-

1=3
Eesti

see

ei teki kohe,

kujuneb välja

järk-järgult. Nii ei pruugi
töötaja ise tajuda müra kui

ohtu. Tööandja peab tööta-

jateleselgitama

nas esinevaid

võimalikke

töökeskkon-

riske, nende

tagajärgi ning

tevõttes kasutatavaid
tusmeetmeid. Näiteks
geva müra

■

Tööpakkumised otse Lääne-Virumaa tööandjatelt

■

Töötamisvõimalused Euroopas

■

Karjäärinõustamine

■

Ettekanded ja töötoad

Töömess on tasuta! Tuleja osale! Infotelefon 15501, www.toomess.ee

raga

kuks
gus

et-

enneon tu-

puhul riskiks mü-

kokkupuude,

võimali-

tagajärjeks kuulmislanning selle vältimiseks

kasutatavad ennetusmeet-

med

kõrvaklapid

või kõr-

vatropid.

Kuulutaja
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Töö/koolitus

PAKUN TÖÖD
Vajatakse suveperioodiks
1 . 06
1 09 2 0 1 6 K ä s m u

R-Takso OÜotsib oma meeskonda

kokka jaklienditeenindajat.
Öömaja võimalus. Info: tel.

BUSSIJUHT
KLIENDITEENINDAJAT

•

–

.

.

50 40 320 või e-post kelder@
katariina.ee

Vajatakse poole kohaga
pagarit-kondiitrit . Töö sobib
ka pensionärile. Info: tel. 50

-

Ootame oma meeskonda sõbralikke
ja esinduslikkebussijuhte,

kes annavad endast alati parima.

•

40 320 või e-post
katariina.ee
•

O t s in

kelder@

abi t ööli s t , va ja l i k

autojuhiluba. Töö sobib noorele

pensionärile. Info 5634 7360
Tallinnas autopesula pakub
tööd. Maksame rongi kuukaardi
kinni. Küsi infot mob 5072 262
P u i du töö s t us o t s i b oma
kollektiivi puidutöölisi (sobilik
töö ka naistele) ja öövalvurit.
Info tel 5087 512 kl 8 17
EIX T rans p or t O Ü v õt a b
tööle rahvusvaheliste vedude
a u t o j u h i . Va j a l i k e e l n e v

Kandideeri meile

tööle, kui

-Sul on tahe töötada bussijuhina
-Sa omadkehtivat D-kat. juhiluba ja
kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
-Sa oled aus, kohusetundlik

ja täpne oma töös
-Sa räägid eestikeelt (vähemalt B1 tase)

Kandideerimisekssaadameile oma

•

CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile

info@r-takso.eevõi helista tel. 53417533

•

–

K OOL I T U S

•

töökogemus. Info 5037 789
D u o Ta k s o p a ku b t ö ö d
taksojuhtidele. Tel 5282 659
•

Võtan tööle ekskavaatori
juhi, C-kategooria juhiluba
vajalik. Tel 5858 7294
•

K ree g i m ä e O Ü p a k ub
t ö ö d lü p s jal e ja ka r jaku l e .
M e i e p oo l t k a e l am i s p i n d .
A lk o h o l i sm i p ro b l e e m i d e g a
•

inimestel mitte helistada. Info
tel 5242 139

I n g l i s e k e e l e k ii r ku r s u s
algajatele 20 tundi alates 9.
märtsist. Tel 5566 1419
Kunderi seltsi rahvakoolkutsub
kevadistele kursustele! Inglise
•

•

j a s o o m e k e e l e a l gku r s u s
a l gab 7 . 0 3 . Pab e r p u n u t i s t e
4 t unn i ne õ pp e p ä ev 13 03
-

.

.

Haigustest üle taimede toel
(ürdisoolad, siirupid, salvid
jm.) 15.03. Lapitehnika algab
16.03, keraamikakursus 7.03,
aiaplaanide koostamine 21.04.
Kirjapanek kunderi.rahvakool@
mail.ee või 32 40 651. Info www.
kunderiselts.eu

7
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Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks pakkumisi
*

koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

iTahelcDanu!iVastavaltituiusituatsioonileivoiuafllhinnafl[veclalanefla!l
*

P/s vorst Põhjamaine
kg

HEA
B HIND]

6.78

i

1.50 €/kg

2.28

-

Toodetel on müügipiirang üheostu kohta

2.S8

PAKKUMISED 1-7.03

(maitsestatud)
1kg

2.S8

Tatar

4x1OOg

/

Hele Olu
Ale Onn Premium
4,7%, 0,5L/6-pa_kk

limnr

Seljanka

põhi
1kg

Lõuna sardell

Kanamunad
Parashää
(M-suurus, 10tk karbis)

1kg

Tähelepanu! Tej
alkoholiga. Alkt
kahjustada Tek

Kanakints
(maitsestatud)

1.20 €/kg
Toodetel on müügipiirang Ohe ostu kohta 10pk!

1.30 €/l | +6x0.10Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta 10pk!

40g / 4 sorti

E-Piim
3.9#

s.2ä

1.78

0.20

3.56 €/kg

loogijogurtAlma
900g / 3 sorti

*Tjr,

\

Pehmlkal.

220g(4tk)

A

4 sorti Eesti Pagar

1

/

1.18

ai t.54

0.88

5]

0.38
Kadune seljanka
530g
j.

Hirss Limnr
800g

1kg

lacubssini
(10 x 15,2g)
152g

Knnreue Saare knhuke

(viilutatud) 500g

Delikatess maksapasteet
200g / Nõo Lihatööstus

KeeduvorstEine

Kohvijnnk

1kg

*

luust Eüam

0.98 €/kg

3.89

o
*

2 kg

1 kg

Seakaelakarbonaad

2.68
*

j*

&

Kurk

Seapraad kamaraga
(jahutatud) 1 kg
Eesti

_

.

I

tHUrMiti/il!t

Sea raieliha
(jahutatud) 1kg

Kartul
(pakitud)

,

lkg

Hig
HINI

0.48

1.98

Eesti

Oun

Palmiksai
300g

Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

Tunstieine Kurland
250g

1.88

2.78

0.68

1.78

3.40 €/kg

* Toodetel

on müügipiirang Ohe ostu kohta

OadBlik

lOtk!

L

Munanuudlid Rollton
90g / 2 sorti

400g 240g
/

iÄ

33

3.36 €/kg

■-

-

2 sorti

1.001

6.58

0.62

>

€/ke

Q44 ■

B.S8

0.78 €/kg

0.49

€/kg

0.30

2.04 €/kg

Hakklihasegu Oma
(jahutatud) 1kg

Lemmiklnnma sööda-

material (külmutatud)
hakkliha

Mnnni-

lkg saiake

Seapea (suitsu-keedu)
1kg

Kaerahelbed limor
400g

Mlud

(2tkpgkisL.
10Og

tm

■HIND

2
*

istme^^^^

(tomatikastme
240g/144g

toKh

Baloonikesed Kirju

(maitsestatud) 1kg

Koer 200g
Kalev

ViiuY2K^|JUhUB

40%/0.5L^^

Talusmk (suitsu-keedu)

Rapsiõli

Hele

lkg

Risso

Special
5,2% 6-pakk / 0,568L

Tähelepanu!Tegemist

alkoholiga. Alkohol võikZ,

,

kahjustada Teie tervist.

m

0.46

ai 1.64 (

|

0.98

0.29
1.45 €/kg

0,5L

Seakaelakarbonaad

-

3 sorti

Energiajook Hustler

Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

r

Tee Liptan
ai. 28g / 20pk

Kaeraküpsised
(meega) 200g

€/kg

Aura
1L

e.78

0.68

0.58

alkoh||ga. Alkohol võib
,

Li

Tähelepanu! Tegemist on

Plaaminektar

1.42

5.58

r

r

kahjufftida Teie ter

4.18

Hele õlu Corona Extrj
4,5% / 0,355L

RummCarriba

Tähelepanu!Tegemist on

Tähelepanu!Tegemist on

37,5%, 0,5L / 2 sorti
võib

jhjustada Tefe tervist.
15.16 €/l

26.02-3.03

Vaunitaa puhastus-

Rahvaviiner

Palmüür

kg

2tk pakis / 160g

2.48

6.88

2.28

0.58
€/tk

vahendCillit Hang

Spray

500ml

■w

t

0.29

OSTAME KÕRVITSAID. Tel 586 04676. VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab
KOKKU: kokkuleppehinnaga KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.

Meeste sokid Classlc Mlchael
(suurus 40-45)
1 paar

3.98

D.98

1.98
€/l

0.68

3.96

Tualettpaber Zewa
Deluxe Winter Comfort
8 rulli
3.38

1.98
€/tk
0.25

Kuulutaja reede, 26. veebruar 2016
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Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! Piltidel on illustratiivne tähendus!

Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

*

26. veebruar 3. märts

TOIDUKAUBAD
Perenaise sink
(viilutatud)
300g / Oskar

XM

1.34

ffl

j

.

Keeduvorst Juustu Isukas
400g / Rannarootsi

0.98

Juust Kurte

luust Atleet Kuldne

(viilutatud)

(viilutatud)

200g
Estover

500g / Valio

Wnrn

j

500g
Atria

6.78

X

+
*

'■"'p

+

4

.

MW

0.54

2.28

0.42

12.00 €/kg

1.40 C/kg

Mustsõstar Felcn (külmutatud)
300g

*

+
+

+

�

laatis Magnum
330g
2 sorti
lkl

+

300g

2.98

3.36 €/kg

Kondenspiim Jbspi
kakao jasuhkruga
250g
t

Fazen Must

uormileib

jjM

xxš

XXA

Fuetsalaami
190g / Nõo
Lihatööstus

Ollemnpsiuustuga

Suitsusauna
kiiljeliha
(viilutatud)
kg / Atria

2.45 €/kg

4.47 €/kg

-

Kaste Milda
520g / 2 sorti

■

—

*

e

XM

0.98
4.90 €/kg

JM

1.98

:

3.76 €/kg

Riisimakaron

Hirss Haljas

Kartuhhelhed

Pasta Zara

1 kg

Hallas

500g

T
*

*

1.04

1.90 €/kg

Krõbe musil Sante,
350g / 2 sorti

Ounchy tmdiy

Jk

1.34
Toffee komm
Kuldne Liilia

+

i

2.47 €/kg

Kodune keeks
450g / Tartu Miil

XXA

2.09 €/kg

*

Pnmataidisega

hiskvntkook Kinder
Maxi King
35g

aa suss*
■UU
■

1 38

"

s

■;

'

0.07 C/pk

fjM

0.50

0.99

0.02 €/pk

m

Tume sokolaad Suur Toll
(tervete metspähklitega)
300g / r il

vahuvein Mmnettn
Prnsecco DOC
Trevisn Brut
11%, 0.75L
kpn

5.98
7.97 €/L

+0.10

Vedelseep

Palmolive

Naturals Olive
500ml

xx8

1.68
3.36 €/L

V*
ä

Pesupulber
Bonux Siul
Magnolia
(20 pesukorda)

0.88

2.32 €/kg

i

Wa

J&57

*

15.43 €/kg

Mehu
Mahlakas
0,751/2 sorti

Vytautas
(looduslik)

-

i*

0.54

4.40 €/ks

Karhomseentud
mineraalvesi

Energiajook IX Power

0,5L

1.25L

4.88

0.44

3.78

0.35 €/L

12.60

+0.10

0.98
„

Tähelepanu!Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

1.31 €/L

*

~

W

-*~f

till

0.96 €/L

HambapastaMetsa Palsam

Laste mähkmed Libero Every Day
[4JMaxi1-18kg42tk

15.66 €/L

Pesuvahend Bnuux
Siul Color
1.3L

<a

■uMAkf

xm

xss

1.08
Pesulnputusvaheud
Mayeri Sensitive

WC puhastusvahend

750ml

Citrus

3.28
2.52

C/L

XM

1.34
1.79

€/L

6.98

14.40 €/L

14.40 C/L

0.17

«f

Bref Power Gel

w

€/tk

amacjTrtj

fl

\

1.08

9QWK>

MfyBli

AM

<56b ero

75ml
-■

5.48

+0.10

(nulg+tammekoor)
75ml

kummeliekstraktiga
,

0.48

+0.1Q

W

Katehoolduskreem
Puhas Uiu

Virn Saaremaa
40%, 0,35L

SXM

XM

jOvM

1,5kg

BS
3.48

w

XXA

JM

■■

1.88 €/kg

200g

'

W,. 1

0.94

HalvaaAli-Baba

alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teietervist.

1.56 €/L

3.52 €/kg

»

(heleda glasuuriga)
150g

Tähelepanu! Tegemist on

0.78

0.88

-

Vahvel Helle

■

_.

XXŠ

-

25pkx 2g
50g

3 sorti

■

->V

?

St

W *"T

kahjustada Teietervist.

(pähklite ja rosinatega)
500g

Kodune
keeks

Must tee Printsess Noon

1.08

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkoholvõib

Taisterahelbed Haljas

20pk / ai 30g

Jv44

Hele olu lapin Kuita
4,5%, 0.5L

1.42 €/kg

Mannavaht
250g / Tartu

0.94

2.60 €/kg

Pt

0.89

9.94 €/kg

era

0.74

Teekanne tee

Teekonna
175g / Kalev

&

0.74

XXŠ

0.78

Pralmeekompvek

(glasuuris)
150g

(JM

3.28

J0v94

XXJ

AM

..wx/,jSLj

!!•••••■•

XXi

.

300g

0.95

1

«WW

XM

0.94

3.96 €/kg

XXi

*■

&

Atleet

.

u Sr

'

'

Maiapidamisiapp

Vileda
3tk

J

750ml

xM

XXX

1.58
2.10

€/L

"

i

+

.

"OKi*

+■

4

1.38
0.46

€/tk

<5

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA Laada 16. Tel 324 4100: RAJA Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA Talinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas: Viru 9, Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, Võsu 5.
Tel 325 1270; Kundas: Kasemäe 12. Tel 322 4700: Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes: Faehlmanni 38. Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpiuse 5. Tel 325 1550; Tobe kiilas Lepnal: ELEKTRA. Tel 322 4746; Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuieslee 33.
Tel 337 4500; Kohtla-Järvel: Oubkumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel 337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; lisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956;
Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93. Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; VäikeAmeerika 6. Tel 646 3180; Järveotsa toe 35b,
Tel 6 098 222: Randvere tee 115. Tel 660 5060; Raplamaal: Kohilas: Vljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Järvakandis: Turu 1. Tel 489 4500; Harjumaal: Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1. Tel 607 6000: Loksal: Rohuaia 6. Tel 600 9200; Maardus: Nurga 3. Tel 600 4654; Jüril:TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7. Tel 601 9770;
Keilas: Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Rae 26. Tel 658 1200; Kosel: Kodu 2. Tel 601 4200: Järvamaal: Paides: Pikk 25. Tel 387 0007: Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; Järva-Jaanis: Lai 23. Tel 385 3313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pämu-Patee mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802. Võrumaal: Võtus: Kodi 6, Tel 772 2377.
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MÜÜA Tapa linnas ja
Lääne-Virumaal
erinevas seisukorras

O s t an 1toa li se k . m . k ort er i
Rakveres otse omanikult. Tel 5081
•

311

1~4 TOALISED KORTERID

ning MAJAD.

Ostan hea hinnaga metsa ja
põllumaad. Tel 5187 979
•

Olev Rohumäe

Kutseline maakler
Tel 5333 1805

olev@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler
Tel 553 0227

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830

Hinnad remonti vajavatel
korteritel alates 2900 eurot.
Täpsem info: mob 511 0478
või 32 20106,
Urmas Saarmets

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161

eino@virumaainvest.ee lisete@virumaainvest.ee andra@virumaainvest.ee

O s t a n 2 3 t o ali s e a h i kü t t e g a
korteri Rakvere linnas. Tel 5187 979
•

Soovin osta remonti vajava 2või 3toalise korteri Rakveres või
Haljalas. Oodatud kõik pakkumised.
Tel 5188 770
S o ov i n o s t a ko r t e r i R a kv ere
kesklinnas maksumusega kuni 20
000 €.Tel 5550 0588
Noor pere ostab 1-2toalisekorteri
Rakvere linnas. Tel +372 5358 6061
Ostan Rakveres 2-3toalise korteri,
hind kuni 30 000 €, kuni III korrus.
Tel 5557 5171
Ostan remonti vajava korteri
Rakveres või lähiümbruses. Hea
pakkumise korral raha kohe kätte.
Tel 5354 2997
Hetkel elamist üüriv 7liikmeline
5 lapsega pere ostab notari kaudu
j ä r e l m a k su g a ta l u m a j a otse
omanikult või vanema elamise
•

e-post: urmas.saarmets@

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

nordproperty.com
Aitan Teid kinnisvara
ostmisel ja müümisel,
võtan müüki Teie
korteri või maja,
abi kolimisel.

ÜÜRILE ANDA

•

•

Kinnisvaraalane
konsultatsioon tasuta.

Üürile anda avar heas seisukorras
2-toaline korter (50,2 m2) Rakveres
Adoffitänaval. Soovi korral jääb mööbel sisse. Hind 200 eur/kuus. Helista

•

11 500

5530227 Eino Vaher.

5233830 Lisete

•

•

•

23 m², II k

€

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
LAI TN RAKVERES
Ahiküte
Soodne hind
Madalad kulud, uus katus

16 500

€

•
•

Kõrghaljastus

•

O Ü ESTEST PR
31 000 €

43,9 m², I k

44 000

•

Puhas ja korralik korter

•

Andrus, 527 1011

Looduskaunis kohas, Purtse jõe ja
mere lähedal müüa 3-toaline reno-

veeritud korter

•

Hea seisukord

€

ahjuküte, õhksoojuspump, elektri-

küte, kamin. Korter müüakse koos
sisustusega. Hind 17 000 EUR. Helista
56642161 Andra
MÜÜA MAJAD

19 900

•

40 m², III k

€

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
KÜTI TN RAKVERES
Valgusküllane korter maja keskel
Vahetatud aknad
Turvauks, kelder

20 000

•

•

•

€

Carmen, 5346 8877

Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

K I N N I SVA RA
Pa r e n d a m e t e i e ki nni svara .
Teeme ehitus-ja remonditöid. Tel
5187 979
Müü a R a k vere k es kli nnas
remonditud 1toaline ahiküttega
korter. Tel 5271 011
Müüa või üürile anda keskküttega
re m o n t i v ajav 1 t o a l i n e ko r t e r
Tamsalus. Tel 5680 1956
Müüa 1toaline korter (27 m2)
Kundas Pargi 10. tel 5671 1141
Müüa 2toalinekorter silikaatmajas
Kundas Pargi tn 6-14. Renoveeritud,
I korrus, 38,6 m2. Hind kokkuleppel.
Otse omanikult. Vene keeles: 5609
3246, eesti keeles: 5332 0991
M üü a K un d as 2t oa li ne
renoveer i tu d k or t er . H i n d
kokkuleppel. Võlgu pole. Tel 5160
•

156 000

•
•

•

€

269 m²

23 500

Hea ruumilahendus
Maitsekas siseviimistlus
Kaasaegne küttelahendus
Andrus, 527 1011

€

38 m², II k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SIDE TN RAKVERES
•

•

•

Toad eraldi

•

•

Kaunis ümbrus, kesklinn lähedal

Keldriboks

Carmen, 5346 8877

Müüa heas korras renoveeritud maja
(206 m2) Arknal, Rakvere vald, krunt
0,4 ha. Hind 69 000 EUR. Helista Olev
53331805.

334

36 000

17 000 EUR. Helista Olev 53331805.

•
•

Müüa kuue toaga heas korras maja

•

Sõmerul. Hea asukoht, metsa ääres.
Krunt 3410 m2. UUS HIND 109 000
EUR. Helista 5530227 Eino Vaher

€

Müü a 2t oa li ne k or t er o t se
omanikult Laekvere alevikus. Lisa
info tel. 53 417 544
Müüa 3toaline korter Tamsalus.
Tel 5589 549
Soodsalt müüa 3toaline kõigi
mu g avus t e g a k or t er Lää ne
Vi r u m a a l Ta p a l Ü l e v i s t e tn 7 .
Прадаëтса 3-комнатая квартирав
Тапа. Plastikaknad, suur rõdu, köök,
toad eraldi. Otse omanikult. Hind
soodne 3700 €. Tel 5840 9350
Müüa 3toaline korter KohtlaJärvel otse omanikult odavalt. Tel
5517 614
Müüa soodsalt 4toaline ahiküttega
rem. vajav korter Koeru vallas. Tel
5568 1818
Müüa väike maja Lüganusel otse
omanikult. Tel 5517 614

141 m²

MÜÜA MAJA
KOIDU TN RAKVERES
Palkmaja, 2 korrust
4 tuba, kinnistu 600 m²
kelder, kaev, abihoone
Andrus, 527 1011

27 000

€

40,4 m², I k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
•

•

•

L. KOIDULA TN RAKVERES
Hea asukoht
Majal uus katus, pakettaknad
Uus torustik ja el.süsteem

Carmen, 5346 8877

•

•

-

-

–

•

19 900

jääb mööbel sisse. Hind 13 500 EUR.

€

32,7 m²

3 775 €

Renoveeritud aastal 2000. Hind 83
000 EUR. Helista 5530227 Eino Vaher.
SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

Helista 5233830 Lisete.

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670 info@virumaainvest.ee www.virumaainvest.ee

•
•

•

Hea planeeringuga
Eraldi köök
Soojustatud laed

•

•

•

Tiia, 5342 4091

1344 m²

MÜÜA ELAMUMAA
KALMISTU PÕIK TAMSALUS

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
LAADA TN RAKVERES

Müüa maja Näpil. Privaatne koht
krunt (3030 m2). Üldpind 250m2.

+

Rahulik piirkond
Kinnistu piiril vee-ja kanal.trassid
Ümbruses eramajad
Tiia, 5342 4091

•

Üürile anda 2toaline puuküttega
korter Rakveres Pikk 37. Hind 200
Tel 5034 972, info@ko.ee
Anda rendile 2toaline mugavustega korter Rakveres Küti tn (möbleeritud). Üür 160 €/kuu kom.
maksud. Info tel 5154 870
Anda üürile 2toaline möbleeritud
korralik korter Sõmerul. Tel 5347
7676
Üürile anda või müüa (29 000 €)
päikesepoolne 3toaline k.m. renov.
möbl. korter (50 m2) Rakvere südalinnas. Üür 250 € kom. kulud.
Tagatisraha. Tel 525 7566
Alates märtsist anda üürile osaliselt
möbleeritud 3toaline k.m. korter
Võidu tänaval V korrus. 220 € kom.
kulud. Info 5011 478
4-30 töömeest saavad öömaja Rakvere kesklinnas. Korralik elamine.
Tel 5164 685
•

•

Müüa renoveeritud korter ( 64 m2)
Kunda linnas Ehitajate 3. Korteris
olemas saun. Keskküte+ soojust
tagatav ventilatsioon. Soovi korral

Üürile anda Rakveres Pikk tn
66 kõigi mugavustega omaette
sissepääsuga 2toaline korter
(44,2 m2). Hind 270 € kom.
kulud. Info tööpäevadel tel. 32
408 09
•

•

•

Müüa heas korras 1-toaline möbleeritud korter (31,7m2) Tuleviku tn 13,
Rakvere. Sobib investeeringuks. Hind

A N NAN Ü Ü RI L E

•

•

MÜÜA MAJA
METSISE TN RAKVERES

Müüa avatud köögiga osaliselt renoveeritud 3-toaline rõduga korter
(63,3 m2), Lennuki tn 1 Rakvere. Hind
27 000 EUR. Helista Andra 56642161

74,6 m²

Müüa heaskorras väike maja (150m2)
väiksel krundil rahulikus piirkonnas
Rakvere Ristiku tn 14. Maja renovee-

ritud, krundil (596m2), kasvuhoone,
kõrvalhoone, milles garaaž, saun ja
panipaigad Hind 79 000 EUR Helista
Olev 53331805.

ostab metsa ja
põllumaid,
metsaraiet.

MÜÜA MAJA
KESK TN V-JAAGUPIS
3 tuba, köök, sahver, esik
Uus pliit ja soojamüür
Välikelder, kaev, kõrvalhoone

Andrus, 527 1011

asub Kunda
kesklinnas Kasemäe tn 15. Hind 7 300
EUR. Helista Olev 53331805.

info@est-land.ee

Kinnistu 4400 m², jõe ääres
Uus pliit ja soojamüür
Saun, garaaž, välikamin, kuur
Carmen, 5346 8877

OÜ Netcom
Baltic Kinnisvara

•

(46,90m2). Kortermaja

123,3 m²

(58,6 m2). Korteris

•

Müüa heas korras 2-toaline korter

OSTAB
metsa-j a põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215

MÜÜA MAJA
MURU TN VETIKUS

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
LAADA TN RAKVERES
•

MÜÜA KORTERID

soodsa hinnaga, et luua kodu perele!
Helistada tel 5618 1139 (Heiki) või
saata info meilile heiki.hainsalu@
mail.ee

Carmen, 5346 8877

Müüa korter Tapa linna ääres rahu-

•

Üürile anda 3-toaline renoveeritud

•

likus piirkonna Paide mnt 65. Hind 8
400 EUR Helista 58147077

5233830 Lisete.

korter (71,6 m2) Rakveres Jaama tn 11.
Kommunaalkulud mõistlikud. Hind
300 eur/kuus. Helista 5233830 Lisete.

300 m²

MÜÜA MAJA
KURTNA KÜLA, V-MAARJA v.
Kinnistu 8 500 m², puurkaev
Puidust aknad, uksed, põrandad

Andrus, 527 1011

Üürile anda korralik 1-toaline korter
(32 m2) Rakvere Võidu tn 24. Korter
on valgusküllane ja värskelt renoveeritud. Hind 200 eur/kuus. Helista

•

Müüa või vahetada suurema vastu
2.-toaline korter Vinnis, Kiige tn 3.
Korter on renoveeritud. Läheduses

kool, lasteaed, kauplus ja spordikompleks. Hind 14 000 EUR. Helista

-

€.

•

+

•

•

+

•

+

•

Kuuluta Kuulutajas!
Info kuulutus@kuulutaja.ee
32 25 093
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KEHALA

ÄRIPINNAD

1,8i
4,2 i

AUDI S4/A4
AUDI A3
AUDI A6

Anda rendile heas korras
äriruumid kesklinnas bussijama
vastas (25
,40 ,56 - olemas
ventilatsioon jakonditsioneer). Info
•

m2 m2 m2

BMW E28
BMW E34
BMW E24

ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

E-R 9-18 ǀ L 10-15

www.toonklaas.ee
mo t o , tra k t or i
Au to
muru t a k t or i j a kõik muu d
akud. Palju soodsa hinnaga kaupa
-

-

Hooldus
Remont
Sillastend

,

-

kohapeal. Rägavere tee 38, Agroparts
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

Diagnostika

Autodiagnostika Järvamaal. Tel
5636 5465
Müüa Audi 80 1,6TD 59 kW, üv
03.2017. Hind 650 €. Tel 5828 5207
Müüa Audi 80 Avant 1,9TDi 66
kW, üv 11.2016. Hind 900 €. Tel 5828
5207, Rakvere
Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD
universaal (3100 €) ja Nissan Almera
2001. a 2,2D sedaan (1000 €). Võim.
vahetada odavama sõiduautoga. Tel
5024 288
Müüa Ford Mondeo Turnier 96.
a 1,8 85 kW varuosadena. Tel 5828

Automaatkäigukastide

•

Müüa Opel Astra Club 2.0DTI
2000. a 74 kW hõbedane metallik,
turbodiisel, sedaan, kesklukk puldist,
n a a s t re hv i d e l , v e o k o n k s, h e a s
tehnilises korras, superökonoomne,
väga soodsalt, Rakvere, tel 5903 7780
Müüa Opel Astra 1,6i55 kW 2000. a
hõbemetallik, 5 ust, luukpära, ls 150
000 km, omab ülevaatust 07.2016.
S õ i d u k i l r ik k a l ik l i s av a ru s tu s,
v ä g a h eas k orras . H o i tu d

VÄI KE-M AARJA
AU TOLAM M U TU S

AUTO
KLIIMASEADMETE
REMONT JA TÄITMINE

heaperemehelikult, puhta ajalooga

Müüa Opel Astra Elegance 1,6i
08/2002. a 74 kW hõbedane metallik,
sedaan, bensiin, hooldusraamat,
konditsioneer, kesklukk, 4xel.aknad,
sametsalong, talverehvidel, roosteta
ning mõlkideta, v.heas tehnilises
korras, läbinud tehn.ülevaatuse,
k e h t ib 08 / 2016 , ök onoomne ,
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780
Mü ü a O p e l Z a fi r a E l e gan c e
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane,
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer,
p ü s iki i r u s e h o i d ja 4 x e l . a k n a d ,
el.peeglid, kesklukk puldist, tume
salong, talverehvidel, pl.soojendus,
veokonks, korralik, kehtiv ülevaatus
04/2016, ökonoomne, soodsalt!
Rakvere, tel 5903 7780
Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas
korras. Omab ülevaatust 04.2016.
Hind soodne. Tel 5616 5761
Müüa VW Golf 4 Variant 1,9TDI
07 / 2 00 2 . a 7 4 k W t um es i n i n e,
•

•

Auto elektroonika
remont ja elektritööd
Diagnostika
Autovalveseadmed
Autostereote ja
multimeedia paigaldus
Haakekonksude müük
ja paigaldus
*

*

*

•

•

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO-JA MAJAKLAASIDE
KILETAMINE TOON-JA
TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
*

*

*

*

395

Sõmeru töökojas Põllu 3a
uued, taastatud
ja kasutatud rehvid
kasutatud plekk ja valuveljed
valuvelgede sirutamine,
keevitamine
velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14
tel 508 9216

Sõidukite puhastus

-98

Sise-ja välispesu
Puhastame ka diivaneid ja vaipu

93
-97
08

2,0V6
2,0

Vajadusel tuleme kohale

97

OPEL ASTRA sed
OPEL ASTRA/car
OPEL CORSA

OPEL OMEGA
OPEL OMEGA B sed/car

MKV AUTO OÜ

-02
92-94
02

Telefon: 5336 3598

92-98

Nortsu Tee 2a

-99
93-00

97-00
-07

02
92
92

1,9D
2,0

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0
RENAULT SAFRANE
2,1 D

REANULT MEGANE/5ust
REANULT THALIA
ROVER 620/416
SAAB 9-3 3 ust
SAAB 9-5 car
SUBARU LEGACY
SUBARU IMPREZA car
SEAT ALHAMBRA

1,6i/2,2TD

1,4
1,6i/2,0i
2,2TDI
2,0i/aut

96-99
-04
93-00
-02
99
97
03

97
94

95-00
92-97
89
95

89

3,0i

06
97
-01
88/86
92-97

1,4i/1,6

98/99

VW PASSAT sed/car

1,6i/2,5TDi

81-95
-02

VOLVO 740 sed/940
VOLVO 850/sed
VOLVO S40/V40

2,3/2,3i
2,5i/aut
1,8i/1,9 TDi

86/90
91
-03

VOLVO S70/V70
UUS ! VOLVO S70/V70
VOLVO S80/V80
UUS ! VOLVO XC90

•

*

2,5i/4WD
2,4TD
2,5TDi
2,4TD

Katuste puhastus lumest. Tel
5695 4670
P uu d e l õ hk um i ne
h a l u m a s i n a g a Tö ö t a b k a

KLIIMASEADMEID,
KÜLMASEADMEID.
Hinnad soodsad.
Inverter õhksoojuspump
kuni 60 m², ainult 330 eurot.

•

.

elektrita. Hind kokkuleppel. Tel
5150 342

Garantii 24kuud.

Müün ja paigaldan aknaid ning
uksi soodsalt. Tel 56 630 670
•

Tel. 56 243 687

Akende-Uste remont.
Hooldus-

ja paigaldustööd.
Tihendite vahetus,
reguleerimine.

Toru- ja sanitaartehnilised
tööd. Tel 5332 4749

•

Plaatimine
5695 4670
•

•

*

KULLERTEENUSEGA!

torutöö d. Tel

se p t ik u t e j a
gaasitorustiku paigaldust,
hooldust ja remonti. Pakume
kaevetöid koos paigaldusega.
Ve e k an a li sa t s i oo n i j a
g aas i t orus t ik e s i se t ööd .
E r i neva d raua t ööd
keevitamine, torude jootmine
(vasest, mustast, jarv metallist).
Nimativ OÜ 5348 7973

06
99
06

-

,

-

,

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA

MAHAVÕTMISE TÕENDI!
VARUOSADE SAATMINE

+

Pakume vee, kanalisatsiooni,

ma h u t i t e

,

AUTODE OST

*

*

SOOJUSPUMPASID,
•

-00

VANEMAID AUTODE VARUOSI!
509 6714
Kehala Autolammutus
325 1725
L-Virumaa ,Viru-Jaagupi
505 9420
Puksiiriabi 24 h
502 8571
Avatud E-R 9.00-18.0
www.hot.ee/rakett
VÄLJASTAME AUTO ARVELT

SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, remondib,
hooldab ja müüb

TELLI TAKSO tel 1700

85-98
93

TOYOTA CARINA E/car
1,6i
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut
TOYOTA PREVIA
2,4i

1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH

Klii masea d me d . Müü n ,
paigaldan, hooldan, remondin
kodu-ja autokliimaseadmeid. Tel
5305 3053

06
-04

91-95
02

VW GOLF IV
VW PASSAT

•

82/85

SEAT TOLEDO
UUS ! SEAT LEON
1,6i
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i

VW POLO Classic
1,4
VW GOLF II 1,8iGT/1,3/1,6TD aut
VW GOLF III/car /VENTO

•

05

SEAT CORDOBA
SEAT IB IZA

1,0i
1,9SDI

Müün, paigaldan jaremondin
õ hk soo j us p um p as i d j a
konditsioneere. Tel 5024 944
•

•

•

83-95
98
99
99

95-00
06
-02

TOYOTA SUPRA
UUS ! TOYOTA AYGO
VW CADDY

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
elektritööd
diagnostika
õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
keevitustööd ja remont
summutite remont ja vahetus
keretööd ja värvimine
esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899
•

99
05

1,5
1,9TD
2,0i

1,6i/1,8i/aut
1,9TD

Rakvere Küttesalong teostab
küttesüsteemide paigaldust
ja hooldust. Tel: 558 6786,
kyttesalong@gmail.com

•

99
89
-02

1,0i

PORSCHE 924

Pehme mööbli remont, veo
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

•

87/91
09

OPEL S INTRA
2,2i
OPEL VECTRA
1,6i/2,0i/1,7D/4WD
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD

Korstnapühkija. Tel 5560 4046

•

99

1,7 TDi /1,6i
1,4i/1,6I
1,4i
1,8/2,0/3,0i/aut

Korstnapühkimise teenus ja

•

90
-02
86-95

PEUGEOT PARTNER

•

ummistuste likvideerimine. Tel
5552 8487, Vaiko

95-00
01

1,7D/2,0D/1,6i

1,8/1,9TD
2,5TD
1,1
2,0i/2,3HDi

AUTOREMONDITÖÖKODA

85-00
88-96

3,0i

PEUGEOT 406 sed
PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 206 3ust

soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305

•

-00
-97
-00

2,0 TD
OPEL ZAFIRA
UUS ! OPEL MERIVA
1,6 i
PEUGEOT 405/205/306/309

•

•

06
85-95

UUS ! NISSAN KING-CAB 2,5TD

NISSAN MAXIMA
NISSAN PR IMERA
NISSAN SUNNY

•

•

99
97

97-04

SKODA FELICIA (5ust)
SKODA SUPERB

turbodiisel, universaal, 4xel.aknad,
kesklukk puldist, el.peeglid, stereo,
veokonks, äsja läbinud tehnilise
ü l e v aatuse , k e h t i b 11 / 2 0 1 6 ,
superökonoomne, Eestis ar vel,
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

,

1,5i/1,6i

UUS ! PEUGEOT 307
PEUGEOT 107 5 ust

•

Ostan sõidukeid igas seisukorras.
Helistage 5859 9931 ja saate teada,
kui palju teie auto eest pakume!
O s t a n VA Z i d e uu s i p l e k k e ,
il u kil p e tu l es id s t an g es id ,
veneaegseid uusi rehve. Tel 5157

MAZDA B250
MAZDA 323 3ust/sed

Pottsepatööd. Tel 5851 9785
Pottsepatööd. Ahjud, pliidid,
kaminad, korstnad, müürid. Tel
5552 8487, Vaiko
Potts epateenus ed. Tel 5551
9113, www.tulekolle.ee
Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab
ja remondib küttekoldeid. Tel
5069 683
Teen kindakrohvi (korstnad,
•

-99
90
-99

01

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i
NISSAN ALMERA 5ust
1,8i/aut

*

,

84-95

4,0i

LEXUS LS400

MITSUB ISHI OUTLANDER

*

t el 326 1463, 558 3666,
504 3022
www.hot .ee/rannel
rannel@hot .ee
Tam salu m nt 1 Väike-Maarja

02

LADA 110/11

MITSUB ISHI LANCER sed/car
MITSUB ISHI COLT
MITSUB ISHI CAR ISMA sed/5ust

TREI LERI REN T
Ost a m e AU TOSI D

Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus~ Tel 502 7362

93-04
-03
86-98
87-98

MITSUB ISHI PAJERO
MITSUB ISHI GALANT

•

Rehvitööd sõidu- Ja veoautodele
ning traktoritele

91-94

1,8i

MB CLK

•

•

00

MB 124/190
MB W202 C-klass/sed/car
MB E-klas

Er in e v a d VARU OSAD
Eu r oop a ja Ja a p a n i
a u t od e le

•

Veoautode varuosad ja remont
Müüme erinevaid furgoone

88
95-98
-05
96

HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3
HYUNDAI ELENTRA SONATA
HYUNDAI GETZ
1,4
2,9TD/aut
KIA CARNIVAL

MAZDA XEDOS 6
MAZDA 6 sed

•

•

94
99

1,3/1,5i/aut

1,6i/1,5i
MAZDA 323F
MAZDA 626 sed/5ust/car

•

auto. Hind soodne. Tel 5616 5761

2,2 turbo/2,2i
1,3i

LANDROVER FREELANDER

OÜ TENITO
•

98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i

rakvereautohooldus@gmail.com

5207
•

2,5D/2,5TD

HONDA CIVIC 3ust/sed

•

Müü a Ni ssan P a t ro l ja
Mitsubishi Pajero varuosad.
Tel 5152 340 või leiunurk.net

2,0TD

FORD FIESTA
FORD FOCUS

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441

•

06

1,6i
1,2i

FORD PROBE GT
FORD COURIER

Autoklaaside paigaldus Tamsalus. Tel 522 2511
Autoplekitöö, summuti remont
parima kvaliteedi ja hinnasuhtega.
Tel 5086 455

03
-04

1,4i
1,6i

0,8i
1,7D

Autoklaaside müük ja pai-

galdus. Tel 325 5505

-97
-02
06

CITROEN C3
CITROEN C5
2,0HDI
UUS ! CITROEN JUMPER 1,9TD

FORD GALAXY
2,8i/aut.
FORD ESCORT /OR ION 91/00
FORD SCORP IO sed

•

,

95
96-98
-05

1,4
1,0i

FORD TRANS IT
FORD MONDEO

•

•

86
92-95

3,2i/sut
2,4/3,3/2,5TD

FORD TRANS IT

Sõiduki tehniline kontroll
TASUTA

•

•

83-90
86
94

CITROEN XSARA 5ust
CITROEN C2

FIAT BRAVO 3 ust
FIAT PUNTO
FIAT MAREA sed/car

•

89
83-94

CHRYSLER CROSSFIRE
CHRYSLER VOYAGER

DAEWOO NUB IA car
DAEWOO MATIZ
FIAT TIPO

Toonime autoklaase USA kilega
Solagard. Tel 522 2511

94
94

528/525i/524TDaut
520i/518i

UUS ! DACIA LOGAN

dünaamiline õlivahetus

•

•

3,7I/aut

BMW E39
2,0/2,5TD/3,0TD
BMW E46 car/coupe
1,9i/2,0T

•

,

-00
97
84-92

628I
BMW E36 sed/compact/coupe
4,0i aut.
BMW E38

HAAKEKONKSUD

06
00

1,8 turbo
1,9 TDI/2,5 TDI

AUDI A8
AUDI 80/90/Q/coupe

Tõrma Tööstuskülas

-

98

AUDI 80 B4 avant/sed/quattro
AUDI 100 sed/avant
AUDI V8 quattro
3,6i/4,2i/aut
3,0i
ALFA ROMEO 33/164
BMW E30

5648 6638

•

T EEN USED

AUTOLAMMUTUS
AUDI A4 sed/car

SÕI DU K I D

11

Kuulutused

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

•

San.tehnilised tööd. Tel 5830

7593
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12 Kuulutused
Üldehitus ja torutööd. Tel 5069
683
RLV Baltic OÜ teostab korterite,
m a ja d e n i i ka p i t aa l ku i ka
sanitaar remonditöid. Teostame

•

•

K&S Torutööd OÜ teostab:

MEKSTONE OÜ

•

Vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus (sise- ja välistrassid)
¤

¤

Küttesüsteemide ehitus

Reoveepaakide ja septikute
müük ning paigaldus

¤

EHITUS~

Sanseadmete paigaldus

ühistute trepikodade remonte.
S amas t eeme k a üld e hi t us
t ö i d ( m a j a d v un d a m e n d i s tvõtmeteni). Hinnad kokkuleppel
ja taskukohased! RLV Baltic OÜ.
Tel 56 710 976
Võrk-ja puitaedade ehitus.
Soodsa hinnaga loomavõrgust
piirded. Tehtud töödele arve ja
garantii. www.kodupuit.ee Tel:
•

Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

Jääpurikat e
eemaldamine ja
lumekorist us
k at ust elt !

ERAMUTES

Betoonpõrandate

JA KORTERITES.
Tel 5274 255

KATUSEID

•

KOLIMISTEENUS firmadele
ja eraisikutele üle vabariigi.

lihvimine,

Tel +372 508 8497,

58 889 999

tel/fax 325

1730
info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Müügil:

raskete esemeteni välja. Võta

Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine
Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!
Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

koos teie probleemile parima

Sise-ja välisvoodrilauad

Vanade põranda-

•

Transportteenus Peugeot Boxer

•

Kaubavedu MB Sprinter kau-

bikuga, kaubaruumi pikkus 3300
mm, kõrgus 1800 mm. Tel 5373

Tel 5860 0196

küte
kanalisatsioon

lahenduse. OÜ Kolimised. TEL.
5649 3289 või kaido@kolimised.ee, www.kolimised.ee

leppel. Info 5616 5761

Ehitustööd

vesi

meiega ühendust ja leiame

kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-

EPOpõrandad

TORUTÖÖD

soodsate hindadega. Alates
pakkimisest kuni klaverite jm.

poleerimine.

PLEKIKANTIMISTÖÖD

Teostame kõike, mis on kolimisega seotud, ja seejuures

WWW.VOODRILAUD.EE

te uuendamine.

-

•

•

FASSAADE

Naine teeb siseviimistlustöid.
Tel 5695 2240

-

Veoteenus (kraanaga mudel,
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021
Transport Ford Transiti kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

valamine,

VIHMAVEESÜSTEEME

Veoteenus Ford Transiti kaubi-

kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

Paigaldame ja müüme:

•

-

JA REMONTTÖID

-

¤

¤

TEOSTAME ERINEVAID

6931, 5109 092
•

Osutan teenustkaubaveobus-

siga. Tel 554 6353
Veoteenus kaubabussiga. Tel
5061 547
Transport Ford Transiti kaubikuga. Tel 521 5849
Prügiveoteenus. Tel 502 6761,
553 6188, 324 0707
•

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40
Rakvere
www.eridus.ee

•

•

•

Teeme ehitus-, remondi-ja
siseviimistlustöid (värvimine,
t a p ee t i m i ne p l aa t i m i ne
elektri-ja torutööd). Tel 5187
979
,

*

Teeme

-

,

transpordi-japuksiiriteenust
haagisega (5x2m, kuni 2,5t).
Tel 5348 7973

,

ehitus-ja remonditöid
ning vannitubade remonti. Aitame teid sisekujundusel. Veebruaris tööde ja materjalide hinnad
all kuni 20%! www.kenriko.ee, tel
•

Pakume kaubale, autodele

v õi er i t e h n ik a l e veo

•

KVALITEETNE MATERJAL

PROFESSIONAALNE PAIGALDUS
ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS
*

*

5083 305

Väiksem ehitusfirma teeb kõiki
ehitustöid. Korterite, eramute,
äriruumide remont-ja ehitustööd.
Katuste ja fassaadide ehitus,
vundamendi soojustamine. Tel
•

•

TÄNAVAD

5349 1627

Teostame korterites ja eramutes
ehitus jaremonttöid, samuti san.
tehnilisi töid. Hinnad soodsad.
Tel 5373 3385
•

•

•

•

Lamekatuste katmine

polükarbamiidikattega. Hind 27

KALMISTUD

t, madel

€/m2

Kortermajade koridoride treppide
katmine pestavate, libisemis-ning
kulumiskindla polükarbamiidkattega.
•

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel:

Veoteenus kandevõime 13,8
(2,45*9,0 m), kraana, 0,85 eur/km, tõstetööd 25
eur/h. Tel 5682 7009
•

KEVADSULA HINNAD!

KODUAIAD

5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

Hind 35 €/m2
Toiduainetööstusele
mõeldud happekindel, pestav
polükarbamiidkate. Hind 10 €/m2
Betoonvannide, selitite, silohoidjate
või basseinide katmine polükarbamiid
kattega. Hind 27 €/m2
Terasmahutitepolükarbamiidkate.
Hind 15 €/m2
Tsingitud katuse katmine
polükarbamiid kattega. Hind 12 €/m2
Happe-leelise-, libisemis-, kulumis-,
ja tõstukindel, elastne polükarbamiid
kate. Hind 27 €/m2
•

KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel
5052 465
•

•

•

•

Elektritööd. Tel 5349 5632

JP EH I T USGRUPP

FIE Mart Nestor ehitab vunda-

mente ja majakarpe, müüritööd

japuitkonstruktsioonid, puitfas-

saadid, ehituse sisetööd, vanade
hoonete renoveerimine, ehitus-

alane nõustamine. Tel 5646 0674
Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695
4670

VIHMAVEERENNID

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA
LISATARVIKUD

•

•

Teostame eramute, korterite

ehitus-ja remonttöid. Tehtud
töödele garantii. Tel 5394 6666
Te o s t a m e r e m o n d i e e l s e i d
l am m u tu s t ö i d . Hi nn a d v ä g a
soodsad! Tel 5890 7525
•

Ehitus, remont, siseviimistlus
( ma j a d , k or t er id ,
sauna d ,
pesuruumid). Tel 5045 560
•

SEINA-JA
KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus
Ren n lux OÜ
www.rennlu x.eu
in fo @ren n lu x.eu

5344 8787

•Katused (kivi, plekk,
eterniit)
Katuste ja rennide
hooldus
Plekikan~ mistööd
Fassaaditööd
Korterite remont
•

•

•

•

•

•

Üldehitustööd
Ühenduskohtadeta

vihmaveesüsteemid
Ven~ latsioonitööd

•

•

Piirdeaia ehitus
terasaiad.

-

puit-, kivi-,

Tä nava ki v i p a i g a ld us
vundamendi valu.

Haljastus, kännujuurimine,
,

(võsa,muru).

Lammutus ja

koristus.

ehitusjärgne

•

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Asume L-Virumaal.
Info 5581 640

aiad@mail.ee

rakso.ee
•

Pakkumised on koos eeltööde arvestusega, ilma valu-, pahteldus-või suuremate

liivapritsitöödeta.

Lamekatuste puhul ei eemaldata vana
ruberoidi vaid kaetakse otse vanale
kattele.
Garantii on olenevalt aplikatsioonist
10-50 aastat vastavalttoote sertifikaadile.
Sertifikaadid, garantiitingimused ning
tehniline informatsioon väljastatakse
peale vahetut objektiga tutvumist.

Kontakt

ja info tel Alek 56 650 853,
Koit 56 285 556 www.purest.ee

Veo-ja tõsteteenus. Rakso

Transport OÜ. 56675947. www.

•

,

p uu d e l a n g e t a mi n e h e ki
pügamine, trimmerdamine

•

Veoteenus Ford Transiti kau-

bikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9,
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804
•

Kolimine ja veoteenus. Suur

kaubik. Tel 5552 8487
•

Teostame fekaaliveoteenust

j a k ana l i sa t s i oon i k aevu d e
tühjendamist. Veo-ja tõsteteenus
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel
5194 4298
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K ODU
•

Müügil kasutatud kodumasinad.

Järelmaksuvõimalus. Asume Lai 1.

Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ

palju korralikke süle-

Müüa

•

j a l auaarvu t e id . G aran t ii j a
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

Kauplus es

•

S elena

Tuleviku

6 (Seminari 1 vastas) on uus ja
kasutatud ilu-, moe-ja brändikaup.
Olemas ka lasteriided. T R 10
17, L 10 14
–

-VEO~

JA TÕSTETEENUS

–

–

multiliftiga (kast 20 m3)

Müüa normaalses seisukorras

•

t u m e p r uu n t ä i s n a h as t
nurgadiivan (2x2m, hind 390

-TREILERVEOD (kuni 18 t)

võimalik vahetus väiksema
nurgadiivanvoodi vastu), vähe
k asu t a t u d D o rm eo m a dr a t s
( 1, 20 x2 m
k es k m i n e jä ik us
hi n d 50 % uue hi nn as t ) n i n g
e k s kl us ii vn e t ä i s p u i d us t
n ik e r d a t u d j a l g a d e g a m a l e
(tumedad ruudud tammepuust)
diivanilaud ko os nuppudega
(1,20x0,70m). Asukoht Tapa, tel
€,

-

BOBCAT TEENUS

,

Telefon: 57876500

,

5648 8989
Müüa nurgadiivan ja tumba,
diivanilaud (kirss), söögilaud ja
toolid (kirss), elektriradiaatorid,
suusasaapad. Tel 5104 147
Müüa hästi hoitud voodimadrats
(1,60x2) ja soolaseeni (10 €/kg).
Tel 5566 9310
•

www.prtgrupp.ee

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727. 24H .
h .1,09 euro t/m in võ i
TELLI ENNUSTUS
h . 0,75 euro t/m in
www.ennu stu s.ee

Lammutustööd
Kaevetööd ja
planeerimine
Ekskavaatorite rent
Laadurmasinate rent
(BobCat)
Sise-ja välistrasside ehitus
RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086,
EHITUS tel 501 7047

•

*

*

AVATUD UUS
KOMISJONI kpl
ROHUAIA 15A

*

*

ARMITEC OÜ
kaevetööd japlaneerimine
välis vee-ja
kanalisatsioonitööd
elamute ja
mitteeluhoonete ehitus
fassaadi-ja katusetööd
üldehitustööd
tänavakivide paigaldus
vundamendi
renoveerimistööd
lumelükkamine, katuste
puhastamine
Tel 5191 2784
*

*

*

*

Ostame ja müüme uusi ja
kasutatud KODUMASI-

NAID,

ELEKTROONIKAT ja

TÖÖRIISTU jne.
Tel 555
67508

*

ROHIAIA 15A,

*

T. 555 67508 RAKVERE
AVATUD E R 9-18 L

*

*

10-15

-

*

info@armitec.ee

TEEME KOMBINEERITUD

SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

Õhtujuht koos ansambliga teie
üritusele. Al. 200 Tel 5190 1697
A n s . KALEVBAND .
Tantsumuusika igale peole! Tel

info telefonil 5373 9145 või meili
teel anne.sihver@gmail.com

ELAM UAUDIT O Ü

Õhtujuht sisustab teie juubeli.
Tel 5535 885
•

¼´´

KORTERIÜHISTUTE
NÕUSTAMINE HOONE
RENOVEERIMISEKS

6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

tehniline konsultant
energiaauditid

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ,
info 5381 9930

CONTARO OÜ
www.contaro.ee

info@contaro.ee

Tel: +372 5282683
Autode, väikebusside

&

h aagiste rent

LAENUKONTOR

komisjonipood-20
kõik kaubad

ROHIAIA

RAKVERE

T. 555 67508 9-18 L 10-15
AVATUD E R
-

•

•

•

O s t a n n õ uk o gu d eae g se
ümmarguste või ovaals ete
ki v id e g a mereva i g us t
k ae l a k ee j a suurema id
merevaigutükke. Maksankuni
500 €! Tel 5871 0351

Arvutite japrin terite
kiirh oo ldus ning rem ont.
Tin d i-ja tah ma
kassettid e täitm ine.
Sü learvu tite ekra an ide
*

vah etu s.
Kva liteetsed ka su ta tud
sü learvu tid
Ko duelektroo n ika rem ont
Ko n toriteh nika Hoo ldu skeskus
Vild e 14, Rakvere, tel 322 4534
*

*

algdokumentide korrastamisest
majandusaata aruande
koostamiseni

•

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee
e-post: info@mesipere.ee

•

Ostan vanu vinüülplaate.

Tel

5039 650

n õ u k o g u d e a e g s e

*

RAAMATUPIDAMISTEENUSED

•

v a hv l ikü p s e t a ja ( j u h t m e t a ) ,
revers lüliti, jalgratta ning võrri

-

•

%

•

Ostan töölaua, kruustangid,
alasi, saunaahju, pliidiplaadi,

*

ja

kodutehnika

-

•

käsipandi

laenud kinnisvara
sõidukite tagatisel
e-sigaretid javedelitooted)
kud (erinevad

15A,

Linna parim pakkumine!!!
Interneti püsiühendus telepilt täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 eurost. Levib linnas
ja maal. Sobib kokku Elioni
digiboksidega. Ära muretse,
kui Sul aparaaturi ei ole, me
anname Sulle need tasuta!!!
Uurilähemalt: www.telestar.ee
või helista tel 5552 5432
•

Tel: 5098440
urmas@elamuaudit.ee

VÕIDU
AADRESSIL
NÜÜD UUEL
ROHIAIA 15A

väikelaenud
tagatisel

•

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini.
Tel 5079 984
Ostan vanu raamatuid, ka venekeelseid. Tel 5039 650
Ostan õunapurusti ja mahlapressi. Tel 5558 3686
Ostan Pioneerpliidi küttekeha.
Tel 5844 7898
Ostan majapidamis e likvideerimisel jäänud esemeid kila-kolani. Vajadusel kolimis-ja
jäätmeteenus. Tel 5031 849
•

+

com

pesu, välistrasside veega täitmine
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või
1
sisekeermega ühendus).
Fekaali, liiva, muda imemine ja
transport. Sulatame jäätunud kanalisatsioonitrasse.
Veo-ja tõsteteenus (kasti mõõdud

TV-antennid, digi-, SAT-T Vkomplektid. Müük. Paigaldus.
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-

bandus

•

•

•

TV-ja sat.s eadmete müük,
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

€.

5185 318, kalevband.kalev@gmail.

Arvutite hooldus ja remont
väga soodsa hinnaga. Ekraanide

•

O su t an raama tu p id am i se
teenustväikeettevõttele. Täpsem

Ostan vanu Vene mudeleid.
Tel 5463 7570

555 268 97

5568 6385

•

Kanalisatsiooni-ja sadeveetorustike survepesu ning ummistuste
likvideerimine, settepaakide
tühjendamine ja puhastamine,
kanalistasioonipumplate puhastamine, imbkaevude ja torustiku

A rvut i te j a nut i sea d mete
soodne hooldus ja remont. Tel

•

K.haridusega kogemustega bil.v.
raamatupidaja pakub teenust.Tel
•

MAHE tõmbab teie peo käima
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga.
Tel 509 7850
•

Arvutite kiire ja usaldusväärne
hooldus ja remont. Kasutatud
laua-ja sülearvutite ost ja müük.
Utiliseerime vana elektroonikat.
Asume Koidula 1, Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista juba täna tel
+3725512053 või tule läbi. Vaata ka
www.hss.ee
•

vahetus, viiruste eemaldamine
jne. Tel: 56 454 853

•

Ostan vanu Eesti-ja nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 5079
984
•

juppe ja osi jne kila-kola. Tel
5031 849

Ostan majapidamises olevat
vanavara ja seisma jäänud asju:
•

m ö ö b e l remont
n õ u d mä n g u a s ja d
jalgrattad, garaažitööriistu ja
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616
5761
Ostan esimese Eesti Vabariigi
aegseid münte. Tel 5043 349
Ostan vanu postkaarte, fotosid
ja lauanõusid, mis on vähemalt 70
aastat vanad. Tel 5665 5551
A n t ii g iä r i os t a b k u ld a
igasugusel kujul. Hind alates 18
€/gr. Tel 5067 819. Kokkuleppel

*Koduelektroonika
Kvaliteetsed
kasutatud

,

•

•

•

Kuulutused
veebis:
www.kuulutaja.ee

ettehelistamisega

Antiigiäri ostab lauahõbedat
ja hõbeehteid proovidega 84;
800; 875; 916 ja 925. tel 5067 819
kokkuleppel ettehelistamisega
•
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14 Kuulutused
Müüa
LÕHUTUD KÜTTEPUID

MÄNGUASJAPOOD

PÖIALPOISS

(erinevad puuliigid ja pikkused)

.Rakvere Turu Kaubamaja,
Laada 16
.Tapa Kaubanduskeskus
Jaama tn 1
.Jõgeva Suur tn 5
.Paide Keskväljak 3

Pakkuda 40L
võrkko~ des
KASKE JA MUSTA

SUUR VALIK,
SOODSAD HINNAD!

Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.
6m saematerjal 170eur/tm.

TEL 5695 5572

Transpordi võimalus.
Tel. 5150 268

EH I T U S
Müüa
KÜTTEPUID JA
KUIVA

Kü t i S a e v e sk i s s a e m a t e r j al ,
voodri-ning põrandalaud, palgi
saagimise teenus al. 16 €/tm ja
•

nelikanthööveldus. Tel 5089 215,
www.saeveski.toomonu.ee
Müüa ehituslikku saematerjali,
servama t a l au d a l e p a l au d a ,
terrassi-, voodri-ja põrandalauda.
Er i n e va d p ro fi il i d , p ik ku s e d ja
laiused. Vedu tasuta. Tel 5282 268

SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Võtan hoida teie lemmikloomi.
Tel 5394 2814
Müüa saksa lambakoera kutsikad.
Tel 5866 3155
Peremehe surma tõttu ära anda
koer ja kaks kassi Väike-Maarjas.
Tel 5620 6989
Ostan väikese koera kutsikaid.
Helistada peale 17 tel 5122 502
•

T U TVU S
Tutvun härrasmehega (50+), kes
soovib minuga tantsukursustele
tulla. Tel 5678 5024
•

•

OSTAN SUUREMA

KADUNUD

•

KOKKULEPPEL.
Tel. 5051 528

Valmistame vanas stiilis
sauna uksi ja aknaid,

Tule jub atäna!

põrandalaudu laiusega
kuni 34cm,

PÕL L U MA J A N DU S

sise-ja
välisvoodrilauda.

Müü a t o i d uka r tu l it „L a u ra“.
Asume kolme kilomeetri kaugusel
Rakverest. Mob 5334 5348

(kivi-, trapets-ja
laineline profiil)
Hind al. 4 eurot m².
Saadaval
harja-ja viiluplekid.

VA NAVARA
K a d unu d v äi k sema t
k asvu k oer R a k veres ,
reageerib nimele Jack. Koer
on 4aastane valge kraega,
b e e ž i s e l ja g a ja k o h e v a
•

Hind 3 eurot jm
Tel 508 6435

Oleme avatud
E-R 10-18, L 10-15
P suletud
Info 5069 814

sabaga, leiust palun teada
anda numbril 5815 0101,
koera kodu asub Rakvere
Vahtra pst. 8. Koera leidjale
200 eurotvaevatasu

•

Müüme ka

Müüa toidu-ja seemne suurust
kartulit „Gala“ ja „Laura“. Vedu.
Tel 5141 338
•

sae-ja höövelmaterjali.
RAKVERE KÜTTELADU

Kaup ettetellimisel.

MÜÜB:

Tel 5274 255

*

•

*

€

*

*

Müüme Haljalas küttepuid.
Lehtpuu, transport, koorem 5-10
m3. Tel 5051 528

PUITBRIKETT
UHTNA SAEVESKI
m ü ü b aast ar in gselt
so o dsalt
SAEMATERJALI.

KIVISÜSI
SAEPURUGRAANUL

•

*

Müüakütteklotse ja kaminapuid.
Vedu tasuta. Tel 523 8503
Müüa soodsalt küttepuid koos
kohaletoomisega, nii kuivi kui ka
tooreid. Tel 5615 2941
Müüa kvaliteetset kivisütt koos
kohaletoomisega. Tel 5615 2941
Müüa kuivi küttepuid ja klotse
võrkudes (ka paari võrgu kaupa).
Tel 5074 958
Müüa soodsalt küttepuid koos
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel
5199 4895
Müüa saetud-lõhutud küttepuud
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320
Müüa soodsalt saetud ja lõhutud
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2
rm. Tel 504 5632
Müüa lõhutud küttepuid. Tel
•

Müü a t o i d uka r tu l it „L a u ra“,
„Arielle“, „Vineta“ 30 senti/kg, vedu.
Vahemetsa talu. Tel 5202 036
Müüa suitsuvorsti ja maasinki
väikehulgi, kohale toomisega. Info
tel. 51 962 628 või 53 517 414
Müüa soodsa hinnaga talusealiha.
Vajadusel tükeldamine. Info tel. 53
54 3002 või 50 59 151
•

•

TURBABRIKETT

KAMINAPUUD

•

Ladu Näpil müüb: kanakoib 1,40
€/kg; kana poolkoib 1,40 €/kg;
sea kaelakarbonaad 2,60 €/kg;
sea lameribi 70 % liha 1,50 €/kg;
paneeritud tursafilee 2,80 €/kg;
skumbria 2 €/kg. Info tel 32 20 722
•

Narva 17, tel. 32 51 101
www.algaveod.ee

•

•

•

•

•

•

Müüa traktor T-25. Tel 5806 5562
Müüa hästi säilitatud heinarulle
Sonda lähedal. Tel 5383 6181
•

•

Müüa
PUULÕHKUMISMASINAID

Tran spo r d i võ im alu s
5682 7009,
www.u h t n asaeveski.co m
(vaat a h in n akir ja)

jalgadel.

Lõhkumisjõud
6,5 TONNI!

UUS!!

•

5046 111

Kõik, mis puust!

Müü a k u i va d kü tt e p uu d
Rakveres 40L võrgus (lepp) 2€/
kott. Tel 5567 5755
•

Populaarsemad tooted:

Müüaküttepuid jakartulit (mahe).

Tel 5148 848
L õ h u tu d kü tt e p u u d e m ü ük
ruum i mee t er k oos
H i n d 30
kohaletoomisega. Pikkused 3550mm. Tel +372 503 0311
Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel
.

€

•

5074 553

Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 326
Müüa 3m küttepuid (lepp) koos
veoga 18€/rm. Min kogus 60 rm. Tel
58 667 990

299

€

Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 4407
reinar@rakaselg.ee

•

•

•

•

põrandalaud 6,90 eur/m²
välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
terrassilaud 6,90 eur/m²
Tel 53 953 953,
53 060 604
vooder.wix.com/puukuur
Puukuur

arvo.suurmaa@gmail.com

HIND

diivanid hästi
odavad ja uutel
nurgadiivanitel saab
valida oma värvi.
Palju uusi puidust
kummuteid, kappe
ja voodeid, valik
antiikset mööblit,
kasut. külmikud ja
pliidid.

Müüme Haljalas kuivi kase-ja
lepapuid (40liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 2
kott ja kasel 2,30 kott. Tel 505
1528

Ostan metsakinnistuid (sobib ka
looduskaitseala) ja võib pakkuda
ka läbi raiutud. Tel 5534 023, e-post

KASELUUDASID.

katuse-, seina-ja sileplekki

K Ü TT EPU U D

M ET S

KOGUSE

OÜ ESTMET IE müüb

on nüüd kasutatud

•

•

,

Rakveres Tallinna tänav 49

•

Taaskasutuskauplus MAARA
R a k v e r e s L a a d a 14 ( Va n a
tur uhoone) Saapad naistele,
meestele, lastele

L OOM A D

•

MÖÖBLIKAUPLUSES

•

•

•

-10%

•

Teen kalligraafiatöid (kaardid,
kirjad, kutsed jne). Tel 5305 3522

•

Kupongi
esitajale
kõik tooted

€

Õigusabi. Tel 517 9278. E-post
mh.konsult@hot.ee
•

Kaubaaluste müük.

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA.

LEPPA.
Kohale toomisega.
Tel 514 3328

TEAT ED

Ehitusliku saematerjali müük

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUID

Ostan seisma jäänud esemeid
vanast naelast kuni mööblini. Tel
•

-

5079 984

O s t an vanu E es t i
ja
nõukogudeaegseid mänguasju.
•

-

Tel 5079 984
O s t an vanu m ä r k e s il t e ,
embleeme. Pakkuda võib kõike! Tel
5079 984
Ostan igat sorti vanu asju (lauad,
toolid, kohvimasinad, samovarid,
p u d e lid , vana d p os tk aar did ,
mündid, märgid, medalid, kiivrid,
m õ õ ga d ) Pakku d a v õ i b kõ i k e !
•

,

•

.

Tühjendusostud majapidamise,
garaažide likvideerimisel. Raha kohe
kätte. Tel 5376 4458
ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT
SORTI VANAVARA:

puhvetid, riidekapid,
raamatukapid, kummutid,
lauad, toolid, rätikunagid,
kohviveskid, margapuud,
samovarid, petroolilambid,
pudelid, portselan-ja klaasnõud,
seina-ja taskukellad, kirjandus,
kunst (maalid, graafika),
fotod, postkaardid, kuld-ja
hõbeesemeid, mündid, märgid,
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid,

mõõgad, pandlad, vormid) jpm.
Valikuliselt ostame ka

nõukogudeaegset kraami.
Tühjendusostud majapidamise

likvideerimisel.
RAHA KOHE!
KOJUKUTSED!

Kokkuleppel ettehelistamisega
tel 506 7819

Kroonipuu OÜ OSTAB

MADALAKVALITEEDILIST
KASEPALKI
Nõuded palgile:
Värske lõikus
t e ise d
Pikk us 3 m+ 10 sm •NOORLOOMAD
PULLID
ja

pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....32 sm
K ee l a tu d : me h aan ili se d
v i g as t use d p u id ur ikk e d
mädanik, lõhed
Lubatud: terve punasüdamik,
oksad, kõverus
Hind kokkuleppel
Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee
,

,
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OSTAME KASVAVAT
METSA JA
RAI EÕI GUSI .
Met saraiet eenus
Tel 5354 1618
www.h a k e t .e e

KLASSIKOKKUTULEK
27. 29. veebruar kell 16 ja 18
-

Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

OSTAME
metsakinnistuid,
raieõigust ja
metsamaterjali.
Pakume metsaraieteenust.
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
MUU D

SAULI POEG
27. 29. veebruar kell 20
-

•

www.toonklaas.ee

Draama
(Alla 14-aastastele keelatud!)

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900
1727. 24H. Hind 1.09 /min või TELLI
ENNUSTUS h . 0 , 75 / m i n . www .
ennustus.ee
•

•

elumure vaevab ja vajad hingeabi,
anname soovitusi. Vastame eraelu,
t ö ö d ja t e r v i s t p uu d u t av a t e l e
küsimustele. Kõne hind 0,97 eurot/
min.
Müüa kvaliteetsed KUULDEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 5013393
•

•

rakvereteater.ee

NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui

Ostankäibemaksukohuslasefirma.

Tel 5888 8088
Palun abi! Nimelt läksid veetorud

KUHU M INNA
Gustavi Maja
26. veebruaril kell 18 kuu-õhtu Mikk Sarve ja Kristel
Vilbastega.
3. märtsilkell 18 Liis Orava loeng “Tervis algab soolestikust”.
www.gustavimaja.eu, tel 5535871.

Rakvere Teater

katki, aga uute torude kogumaksumus
umbes 650 eurot, mida mul enda
sissetulekute juures ei õnnestu kokku

26.02. kl 19 Sinatraga kuu peale s. maja (lav. Ivo Eensalu)
26.02. kl 19 Algused v. maja (lav. Nils Riess)
1.03. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
1.03. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
3.03. kl 19 Kaasavaratu v. maja (lav. Eili Neuhaus)

summa on teretulnud: Swedbank

O kõrts

•

saada. Oleks igati tänulik, kui saaksite
kasvõi veidigi toetada. Iga väiksemgi
arve nr EE 73220221030416773. Ette
tänades Aivar Tuuha, tel 5638 3823
Müüa ripsmetušš. Tel 5398 1891
•

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE

TEIE HÜPOTEEGIGA
KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255
Ostan kaubaaluseid

“EUR”, “FIN” ja
märgistamata.
Tel 5552 2789

(sotsiaalkeskuses)
10. märtsil kell 10projekt „Märka meid“ Kadrina lasteaias
10. märtsil kell 10 tugiühingu Käsikäes kepikõnni algõpe
“Liikumine on tervis“, juhendab Maie Tamm
11. märtsilkell 10 projekt „Märka meid“ Kungla lasteaias

(Puuetega

Inimeste Kojas)
14. märtsil kell 13 Südamehaiguste Ühingu teabepäev
(omaosalus 10 eurot toitlustus). Shindo venitusharjutusi
-

tutvustab Tiina Pärtels
15. mär tsil kell 10 projekti „Väär ikalt vananememitmekesiselt tegutseme“ käeline tegevus “Kevadised
rõõmsad nööbiehted“, juhendab Jule Käen-Torm
15. märtsil kell 12 diabeedi ühingu teabepäev: perearsti
Maire Suurkivi vestlusring

16. märtsil kell 10 projekt “Märka meid“ Triinu lasteaias
(Puuetega Inimeste Kojas)

Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22

16. mär tsil kell 13 projekti „Väär ikalt vananeme-

Sissepääs tasuta!

mitmekesiselt tegutseme“ toimetulekuköök “Naistepäeva–
eri“, omaosalus 10 eurot, palume ette registreeruda

27. veebruaril videodisko DJ Margus Roots
5. märtsil retrodisko DJ Margus Teetsov

18. mär tsil kell 12 projekti „Väär ikalt

vananeme-

mitmekesiselt tegutseme“ mälutreening, juhendab Anu

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Koja märtsikuu üritused

Joonuks

1. märtsil kell 10 projekt „Märka meid“ Tamsalu lasteaias
„Krõll“

2 3 . mä r t s i l k e l l 13 A faa s i a Ü h i n g u k õ n e t re e n i n g

(sotsiaalkeskuses)

3. märtsil kell 10 ühingute juhtide ja juhatuste liikmete

28. märtsil kell 13 Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
29. märtsil kell 10 projekt „Märka meid“ Väike–Maarja

ekskursioon Rakvere Teatrisse

lasteaias

4 . mär t s il k e l l 1 3 p ro j e kt „Vää r i k a l t v a na n e m e
mitmekesiselt tegutseme“. Loeng hingeharidusest (jätk)
Rakvere Kolmainu kirikus, räägib Tauno Toompuu
7. märtsil kell 10 projekt “Märka meid“ Vinni lasteaias
8. märtsil kell 12 pimedate ühingu teabepäev, lektor Ago
Kivilo, Eesti Pimedate Liidu juht
9 . m ä rt s l k e l 13 Afa a s i a Ü h i n g u k õ n e t re e n n g
-

i

l

i

Teisipäeviti kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
Kolmapäeviti kell 9 juuksur (vajalik ette registreerida)
Kolmapäeviti kell 10 võimlemisring
Neljapäeviti kell 10 tantsuring, kell 13.30 lauluring
Tähelepanu! Uus teenus: õmblus-parandustööd , tööde
vastuvõtt teisipäeviti.
Info: telef. 32 42 023, 5342 9043

Südamlik kaastunne Valentinale perega
kalli abikaasa ja isa

Avaldame kaastunnet
Malle Rohtlale kalli

Avaldame kaastunnet Küllike
Koskinenile perega

VIKTOR SMIRNOVI

ema
kaotuse puhul.

MATI ARUMÄE
kaotuse puhul.

Töökaaslased Väike-Maarja
Grossi Toidukauplusest

sisekontrolli osakond

kaotuse puhul.

Turukaubamaja kollektiiv

OG Elektra

MATUSETEENUSED
Külm hoidla
Matusetarbed
Tran spo rtteen used

Avaldame kaastunnet Aare Arumäele
perega
MATI ARUMÄE
kaotuse puhul.
OG Elektra
sisekontrolli osakond

AARE ROHUMETS

iga teelesaatmine kurb…

Matusetalituse ko rraldaja-m uusik

Tallinna 15 Rakvere
Avaldame siirast kaastunnet
Liivole perega
kalli ema,

Iga hetk on meie elusaatus,
igal hetkel oma hind.

Iga lahkumine on raske,

ämma

ja vanaema

Avaldame kaastunnet Veljole armsa
ema

kaotuse puhul.
OÜ

Lihakarn ja suitsutsehh

LIIVI UUENI
surma puhul.

Iga hetk võib tulla viimne vaatus,

kostub kell ja sulgub eluring.

Puumarket AS

Avaldame kaastunnet Aimele, Remile,
Koidule abikaasa ja isa
KUIDO NOORLINNU
kaotuse puhul.
Töökaaslased Annikverest
Oleg Grossi talust
–

Südamlik kaastunne
Liivole ja Kairile kalli
ema ja

ämma

kaotuse puhul.
Merje

RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büro o 324 4473
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Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11
Tabasalus Klooga mnt 5a
Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

TEHNOÜLEVAATUS
•

sõidu ja veoautod

haagised

10

HINNAÜLLATUS!
Kampaania erinevad tükid

1,95

•

/kg

•

€

Veerand siga 1,75 /kg
Hakkliha 1,85 /kg

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.
Tel. 53586772, 53409428
www.omaporsas.ee

sõidumeerikute
taatlemine(eelregistreerimisega)

€

€

traktorid

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD
Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee
Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

Eestimaine liha otse farmerilt!

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

AadeMart Ehitus OÜ
*

*

*

*

*

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,
hooldus, puhastus
Kortermajade ventilatsioonilahendused

*

*

Põllumajandusehitised
Üldehitus-ja remonditööd
Viimistlustööd
Korterite remont
Katuste ehitus
Projekteerimine

Ehituseelarvete
koostamine

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

KAUPLUSES
Teenused:

Laste-ja täiskasvanute hambaravi
Hammaste proteesimine

Implantatsioon
Kirurgia

Igemehaiguste ravi
Suuhügieen ja profülaktika
Turu plats 3, Rakvere, tel 3244449
www.virudent.ee
Pikk tn 15, Tapa, tel 3344827
info@virudent.ee
Kooli 5, Sõmeru

Uus, suur valik
kardinakangaid ja
mööbliriideid
Jõudsid müügile ka

põnevad rõivakangad

PAKUME EHITUSTEENUSENA:
-elu-ja mitteeluhoonete ehitamist (vundamendid, fassaadid,
katused, tehnosüsteemid, kinnistusisesed vee-ja
kanalisatsioonisüsteemid, viimistlus)
hoonete, kinnistute, rajatiste hooldust ja remonti
ehituse omanikujärelevalvet, projekteerimist,
detailplaneerimist
-

-

OTSIME:
oskustöölisi , palk kokkuleppel

proteesimine
Hammaste
<5?

Asume Tamsalus
Kontakt: +372 58167712
outimtar@gmail.com

Sofaservice
restaureerib
puit-ja pehmet
mööblit.

Valmistame
projekti-ja

eritellimusmööblit.
Tel 56614767
info@sofaservice.ee
www.sofaservice.ee

